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1. OBJETIVO 

 

Esta NORMA estabelece procedimentos para a definição dos critérios sobre conduta e dosimetria na 

aplicação de penalidade à Contratada, caso ocorra descumprimento que enseje a abertura de processo de 

inexecução contratual, prevista no art. 87º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Procedimentos a serem adotados quando for constatada a ocorrência de casos de inexecução total ou parcial 

do contrato por parte da empresa contratada. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

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

Governança/PR6. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 

 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

5. DEFINIÇÕES 

 

6.1 SIGLAS 

 

PR6 – Pró-Reitoria de Gestão e Governança da UFRJ 

SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

BUFRJ – Boletim da UFRJ 

DOU – Diário Oficial da União 

PR-3 – Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ 
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1. OBJETIVO

Esta NORMA estabelece procedimentos para a definição dos criterios sobre conduta e dosimetria na
aplicação de penalidade à Contratada, caso ocorra descumprimento que enseje a abertura de processo de
ineXecução contratual, prevista no art. 87O da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Procedimentos a serem adotados quando for constatada a ocorrência de casos de ineXecução total ou parcial
do contrato por parte da empresa contratada.

3. RESPONSABILIDADES

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

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993
Lei nO 9.784, de 29 dejaneiro de l999

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

5. DEFINIÇÕES

6.1 SIGLAS

PR6 - Pró-Reitoria de Gestão e Governança da UFRJ
SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
BUFRJ - Boletim da UFRJ
DOU - Diario Oficial da União
PR-3 - Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ
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ineXecução contratual, prevista no art. 87O da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Procedimentos a serem adotados quando for constatada a ocorrência de casos de ineXecução total ou parcial
do contrato por parte da empresa contratada.

3. RESPONSABILIDADES

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

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
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1. OBJETIVO

Esta NORMA estabelece procedimentos para a definição dos critérios sobre conduta e dosimetria na
aplicação de penalidade à Contratada, caso ocorra descumprimento que enseje a abertura de processo de
ineXecução contratual, prevista no art. 87O da Lei n0 8.666, de 21 de junho de l993, no âmbito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2. cAMPo DE APLICAÇÃO

Procedimentos a serem adotados quando for constatada a ocorrência de casos de inexecução total ou parcial
do contrato por parte da empresa contratada.

3. RESPONSABILIDADES

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

4. DocUMENTos DE REFERÊNCIA

Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993
Lei no 9.784, de 29 dejaneiro de l999

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
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6.1 SIGLAS
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SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
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2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Procedimentos a serem adotados quando for constatada a ocorrência de casos de ineXecução total ou parcial
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1. OBJETIVO
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1. OBJETIVO
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Procedimentos a serem adotados quando for constatada a ocorrência de casos de ineXecução total ou parcial
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3. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA é da Divisão de
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1. OBJETIVO

Esta NORMA estabelece procedimentos para a definição dos critérios sobre conduta e dosimetria na
aplicação de penalidade à Contratada, caso ocorra descumprimento que enseje a abertura de processo de
ineXecução contratual, prevista no art. 87O da Lei n0 8.666, de 21 de junho de l993, no âmbito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2. cAMPo DE APLICAÇÃO

Procedimentos a serem adotados quando for constatada a ocorrência de casos de inexecução total ou parcial
do contrato por parte da empresa contratada.

3. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA e da Divisão de
Govemança/PR6.
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1. OBJETIVO

Esta NORMA estabelece procedimentos para a definição dos critérios sobre conduta e dosimetria na
aplicação de penalidade à Contratada, caso ocorra descumprimento que enseje a abertura de processo de
ineXecução contratual, prevista no art. 87o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da
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2. cAMPO DE APLICAÇÃO
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do contrato por parte da empresa contratada.

3. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA é da Divisão de
Govemança/PR6.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
Lei n0 9.784, de 29 de janeiro de 1999

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

5. DEFINIÇÕES

6.1 SIGLAS
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1. OBJETIVO

Esta NORMA estabelece procedimentos para a definição dos critérios sobre conduta e dosimetria na
aplicação de penalidade à Contratada, caso ocorra descumprimento que enseje a abertura de processo de
inexecução contratual, prevista no art. 87° da Lei nO 8.666, de 21 de junho de l993, no âmbito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Procedimentos a serem adotados quando for constatada a ocorrência de casos de inexecução total ou parcial
do contrato por parte da empresa contratada.

3. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA é da Divisão de
Govemança/PR6.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de l999

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

5. DEFINIÇÕES

6.1 SIGLAS

PR6 - Pró-Reitoria de Gestão e Governança da UFRJ
SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
BUFRJ - Boletim da UFRJ
DOU - Diario Oficial da União
PR-3 - Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ



7. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

7.1 DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO 

 

Após iniciada a execução contratual, caso haja descumprimento de cláusulas contratuais ou itens do edital e 

seus anexos por parte da CONTRATADA, que enseje aplicação de sanção pela CONTRATANTE, será 

autuado um processo de inexecução contratual na Seção de Controle da Execução/PR6.  

São documentos necessários para a autuação do processo: 

I - Requerimento de Abertura de Processo – modelo no site da PR6;  

II – Cópias do Contrato e seus anexos relativo ao fato comunicado; 

III – A comunicação da irregularidade; 

 

A apuração de inexecução é inaugurada através de um relato de irregularidade na execução contratual, que 

deve ser feito por meio de comunicação escrita, nos moldes do item 7.2. Os seguintes itens devem ser 

observados: 

I - É obrigatória a instauração de procedimento administrativo para apuração da irregularidade, respeitados 

os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV). 

II - Para autuação de processo de inexecução contratual, deve-se observar em especial a Lei nº 9.784, de 29 

de janeiro de 1999 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

III - Além da constatação de irregularidade do contrato, a inexecução contratual pode ser apurada em virtude 

de descumprimento do termo de referência, reincidência constatada nos relatórios de avaliação da qualidade 

do contrato (ANS/IMR), sindicância, fatos adversos ao contrato ou parecer objeto de consulta à Procuradoria 

Federal da UFRJ. 

 

7.2 DAS COMUNICAÇÕES 

 

7.2.1 A comunicação da irregularidade que enseje a abertura de processo de inexecução pode ser realizada 

pelas partes interessadas no processo: 

 

I – Gestor do contrato; 

II – Fiscal do contrato; 

III – Sindicato da categoria profissional; 

IV – Pró-Reitores; 

V – Decanos e diretores das Unidades; 

VI – Servidores; 

VII - Alunos; e 

VIII – Público em geral.  
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III - Além da constatação de irregularidade do contrato, a inexecução contratual pode Ser apurada em Virtude

de descumprimento do termo de referência, reincidência constatada nos relatórios de avaliação da qualidade

do contrato (ANS/IMR), Sindicância, fatos adversos ao contrato ou parecer objeto de consulta a Procuradoria

Federal da UFRJ.
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IV - Pró-Reitores;
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VI - Servidores;

VII - Alunos; e

VIII- Público em geral.
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Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 
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realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação devera ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O enVio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei nO 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação devera ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O enVio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei nO 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O envio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei n0 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultatiVamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação devera ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O enVio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei nO 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação devera ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O enVio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei nO 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O envio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei n0 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultatiVamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA sera notificada formalmente para se

manifestar, tende o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O envio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aViso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diario Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei n0 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA tera 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação devera ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O enVio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei nO 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação devera ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O enVio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei nO 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O envio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei n0 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultatiVamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação devera ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O enVio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei nO 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico. 

 

7.2.2 Em caso de abertura de processo de inexecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se 

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. 

 

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal. 

 

7.2.3.1 O envio do ofício de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão 

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar. 

 

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ – BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU, 

nos termos da Lei nº 9.784/99, artigo 26, § 4º. 

 

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PR6. 

 

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da 

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa. 

 

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será 

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada. 

 

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à 

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido. 

 

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO 

 

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor 

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor. 

 

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:  

 

Toda comunicação devera ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O enVio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei nO 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O envio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei n0 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa sera encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para analise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 Do RECURso HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultatiVamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA sera notificada formalmente para se

manifestar, tende o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação à Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O envio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aViso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diario Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei n0 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo sera

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA tera 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:

Toda comunicação deverá ser feita através de documento escrito, protocolado ou por correio eletrônico.

7.2.2 Em caso de abertura de processo de ineXecução, a CONTRATADA será notificada formalmente para se

manifestar, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.

7.2.3 A comunicação ã Contratada ocorrerá por meio formal.

7.2.3.1 O enVio do oficio de notificação inicial, assim como das decisões e demais comunicações serão

realizadas por correspondência com aviso de recebimento, utilizado o correio eletrônico como auxiliar.

7.2.3.2 Na hipótese da CONTRATADA encontrar-se em lugar indefinido ou desconhecido, a intimação dar-

se-á por aviso, devidamente publicado no Boletim da UFRJ - BUFRJ - e no Diário Oficial da União - DOU,

nos termos da Lei no 9.784/99, artigo 26, § 4°.

7.2.4 Ultrapassado o prazo legal, tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão da Superintendência-Geral de Gestão/PRÓ.

7.3 DO ANDAMENTO DO PROCESSO

7.3.1 Após o recebimento da defesa, essa será encaminhada ao fiscal do contrato e/ou ao setor solicitante da

apuração, para manifestação quanto ao narrado na defesa.

7.3.2 Ultrapassado o prazo legal e/ou tendo a CONTRATADA deixado de apresentar defesa, o processo será

encaminhado para análise, diligências e/ou decisão do Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada.

7.3.3 A decisão proferida pelo Pró-Reitor, ou autoridade por ele delegada, será encaminhada à

CONTRATADA para ciência e/ou cumprimento do decidido.

7.4 DO RECURSO HIERÁRQUICO

7.4.1 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis da cientificação da decisão para facultativamente interpor

recurso hierárquico da decisão proferida, dirigido ao Magnífico Reitor.

7.4.2 Ultrapassado o prazo de recurso hierárquico, o processo prosseguirá da seguinte forma:



I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.

7.6 DAs sANÇõEs ADMINISTRATIVAS

7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II- Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.
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contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa sera encaminhada ã CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ sera notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.
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7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  
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II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   
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cumprimento do decidido. 
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I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 
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I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
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7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II- Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 
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7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 
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7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
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III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção
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IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
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I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II- Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para
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II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa sera encaminhada ã CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a
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de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.

7.6 DAs sANÇõEs ADMINISTRATIVAS

7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II- Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.

7.6 DAs sANÇõEs ADMINISTRATIVAS

7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II- Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa sera encaminhada ã CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ sera notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.

7.6 DAs sANÇõEs ADMINISTRATIVAS

7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II - Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.

7.6 DAs sANÇõEs ADMINISTRATIVAS

7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II- Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I – Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser 

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para 

julgamento;   

II – Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluxo;  

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou 

cumprimento do decidido. 

 

7.5 DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

 

A decisão final será executada da seguinte forma: 

 

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF; 

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU; 

III - No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA; 

IV – Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão; 

V – Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.6.1 Para os casos de inexecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas 

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a 

incidência no máximo de 15 (quinze) dias; e 

II – Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.

7.6 DAs sANÇõEs ADMINISTRATIVAS

7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II- Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa sera encaminhada ã CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ sera notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.

7.6 DAs sANÇõEs ADMINISTRATIVAS

7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II - Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II- Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa sera encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção

de Faturamento/PRÓ sera notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fIm do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.

7.6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II- Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

I - Caso as razões do recurso tragam fatos novos ao processo, esse deverá ser encaminhado ao fiscal do

contrato e/ou ao setor solicitante da apuração, para manifestação quanto ao narrado no recurso, antes de ser

encaminhado ao Reitor. Se não houver fato novo, o processo será encaminhado diretamente ao Reitor para

julgamento;

II - Transcorrido o prazo sem apresentação do recurso, o processo continuará seu fluXo;

III - Proferida a decisão pelo Magnífico Reitor, essa será encaminhada à CONTRATADA para ciência e/ou

cumprimento do decidido.

7.5 Do REGISTRO E PUBLICAÇÃO

A decisão final será executada da seguinte forma:

I - No caso de aplicação de penalidade de advertência, essa será publicada no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF;

II - No caso de aplicação de penalidade de multa, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a

UFRJ, impedimento de licitar e contratar com a União e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, essa será publicada no SICAF, no BUFRJ e no DOU;

III - No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção

de Faturamento/PR6 sera notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA;

IV - Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na

decisão;

V - Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página

eletrônica da PR6.

7.6 DAs sANÇÕEs ADMINISTRATIVAS

7.6.1 Para os casos de ineXecuções, infrações ou irregularidades contratuais, totais ou parciais, não previstas

no Contrato ou Termo de Referência, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, limitada a

incidência no maximo de 15 (quinze) dias; e

II- Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato.

7.6.1.1 Na aplicação das penalidades dos incisos I e II serão considerados os detalhamentos constantes nas
Tabelas l e 2.

7.6.1.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.



7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excedera o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

CoRREsPoNDÊNCIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

U
I
-
I
š
b

à
N

Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motiVo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os O3
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionarios ou encarregados do serViço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
eVento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porVentura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excedera o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

CoRREsPoNDÊNCIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

U
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motiVo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os O3
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionarios ou encarregados do serViço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
eVento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porVentura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA l

coRREsPoNDÊNcIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salvo motivo de força maior ou caso2 . . . . 04fortu1to, os servlços contratuais por d1a de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 03
serviços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela f1scaliZação ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
evento extraord1narro, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porventura venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excedera o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

CoRREsPoNDÊNCIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motiVo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os O3
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionarios ou encarregados do serViço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
eVento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porVentura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excedera o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

CoRREsPoNDÊNCIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motiVo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os O3
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionarios ou encarregados do serViço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
eVento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porVentura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA l

coRREsPoNDÊNcIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

U
I-

Iš
b

à
N

Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salvo motivo de força maior ou caso2 . . . . 04fortu1to, os servlços contratuais por d1a de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 03
serviços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela f1scaliZação ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
evento extraord1narro, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porventura venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

coRREsPoNDÊNcIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motivo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 03
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
evento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porventura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excedera o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

CoRREsPoNDÊNCIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motiVo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os O3
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionarios ou encarregados do serViço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
eVento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porVentura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excedera o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

CoRREsPoNDÊNCIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motiVo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os O3
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionarios ou encarregados do serViço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
eVento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porVentura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA l

coRREsPoNDÊNcIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salvo motivo de força maior ou caso2 . . . . 04fortu1to, os servlços contratuais por d1a de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 03
serviços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela f1scaliZação ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
evento extraord1narro, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porventura venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excedera o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

CoRREsPoNDÊNCIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motiVo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os O3
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionarios ou encarregados do serViço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
eVento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porVentura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

mensal do contrato; 

7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

TABELA 1 

 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

ADVERTÊNCIA MULTA 

1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais por 

dia de ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da 

Administração, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por dia de execução; 
03 

4 

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas 

atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 

gestão do contrato, por dia de atraso; 

02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por dia de retirada; 

03 

6 

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da 

falta, abandono do posto ou quando solicitado em 

evento extraordinário, nos termos do Contrato ou 

Termo de Referência, por dia de ausência. 

01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Manter sigilo de informações que porventura venha a 

tomar conhecimento em decorrência de suas 

atribuições, por dia de ocorrência; 

02 

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excedera o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

CoRREsPoNDÊNCIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motiVo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os O3
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionarios ou encarregados do serViço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
eVento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porVentura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA l

coRREsPoNDÊNcIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato
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Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salvo motivo de força maior ou caso2 . . . . 04fortu1to, os servlços contratuais por d1a de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 03
serviços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela f1scaliZação ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
evento extraord1narro, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porventura venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

coRREsPoNDÊNcIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

U
I-

B
U

J
N

Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salVo motivo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 03
serViços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em6 . , . 01
evento extraordinario, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porventura Venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;

7.6.1.3 O somatório das multas aplicadas não excederá o limite máximo de 30% (trinta por cento) do Valor
mensal do contrato;
7.6.1.4 A sanção administrativa de advertência poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

TABELA 1

coRREsPoNDÊNcIA
GRAU A

ADVERTENCIA MULTA
1 Até 15 dias de atraso ou inadimplência 0,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 12 dias de atraso ou inadimplência 0,4% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 9 dias de atraso ou inadimplência 0,8% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

Até 6 dias de atraso ou inadimplência 1,6% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

U
I
-
k
U

J
N

Até 3 dias de atraso ou inadimplência 3,2% ao dia sobre o Valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesão corporal ou consequências letais por 05

dia de ocorrência;

Suspender ou interromper, sem prévia autorização da
Administração, salvo motivo de força maior ou caso2 . . . . 04fortuito, os serviços contratuais por dia de

atendimento;

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 03
serviços contratados, por dia de execução;

Recusar-se a executar tarefas dentro de suas
4 atribuições, quando determinado pela fiscalização ou 02

gestão do contrato, por dia de atraso;

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
5 durante o expediente, sem a anuência prévia do 03

CONTRATANTE, por dia de retirada;

Permitir ausência de colaborador sem cobertura da
falta, abandono do posto ou quando solicitado em
evento extraordinário, nos termos do Contrato ou

Termo de Referência, por dia de ausência.

01

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter sigilo de informações que porventura venha a
7 tomar conhecimento em decorrência de suas 02

atribuições, por dia de ocorrência;



8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

Apresentar a fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

O3

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

O4

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

O4

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; O3

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; Ol

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

Ol

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

O3

17

Indicar por escrito, em atê lO (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

Ol

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

Ol

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

Apresentar a fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

O3

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

O4

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

O4

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; O3

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; Ol

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

Ol

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

O3

17

Indicar por escrito, em atê lO (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

Ol

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

Ol

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

03

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horário de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

04

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

04

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 03

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 01

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

01

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

03

17

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

01

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

01

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

Apresentar a fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

O3

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

O4

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

O4

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; O3

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; Ol

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

Ol

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

O3

17

Indicar por escrito, em atê lO (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

Ol

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

Ol

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

Apresentar a fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

O3

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

O4

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

O4

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; O3

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; Ol

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

Ol

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

O3

17

Indicar por escrito, em atê lO (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

Ol

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

Ol

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

03

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horário de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

04

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

04

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 03

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 01

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

01

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

03

17

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

01

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

01

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

03

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

04

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

04

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 03

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 01

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

01

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

03

17

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

01

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

01

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

Apresentar a fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

O3

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

O4

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

O4

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; O3

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; Ol

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

Ol

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

O3

17

Indicar por escrito, em atê lO (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

Ol

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

Ol

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

Apresentar a fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

O3

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

O4

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

O4

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; O3

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; Ol

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

Ol

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

O3

17

Indicar por escrito, em atê lO (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

Ol

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

Ol

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

03

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horário de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

04

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

04

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 03

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 01

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

01

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

03

17

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

01

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

01

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

Apresentar a fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

O3

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

O4

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

O4

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; O3

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; Ol

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

Ol

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

O3

17

Indicar por escrito, em atê lO (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

Ol

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

Ol

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

8 

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no 

primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 

profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de 

alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços 

contratados, por dia de atraso; 

03 

9 

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação 

aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus 

empregados, os exames de saúde e preventivo 

exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, por dia de atraso; 

02 

10 

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do 

mês que antecede ao mês de sua competência, os 

vales-transporte e alimentação, de acordo com o 

horário de trabalho e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades, por dia de atraso; 

04 

11 

Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, os salários dos seus empregados utilizados 

nos serviços contratados; 

04 

12 
Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes, 

Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 
03 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 
01 

14 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do 

contrato, por dia de ocorrência; 

02 

15 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda 

às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela 

Administração, por dia de atraso; 

01 

16 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou 

gestor do contrato, por dia de ocorrência; 

03 

17 

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do 

contrato, e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de 

atraso ou descumprimento; 

01 

18 

Providenciar treinamentos, curso de formação ou 

reciclagem para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia 

01 

Apresentar a fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

O3

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

O4

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

O4

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; O3

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; Ol

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

Ol

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

O3

17

Indicar por escrito, em atê lO (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

Ol

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

Ol

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

03

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horário de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

04

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

04

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 03

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 01

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
as necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

01

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

03

17

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

01

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

01

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

03

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horario de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

04

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao

vencido, os salários dos seus empregados utilizados
nos serviços contratados;

04

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; 03

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 01

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

01

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

03

17

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

01

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

01

Apresentar à fiscalização ou gestor do contrato, no
primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos

que digam respeito a seus empregados ou que, de
alguma forma, tenham relação com o objeto do

contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados, por dia de atraso;

O3

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação
aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao
longo da Vigência do contrato de trabalho de seus

empregados, os exames de saúde e preventivo
exigidos, apresentando os respectivos comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, por dia de atraso;

02

10

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do
mês que antecede ao mês de sua competência, os
Vales-transporte e alimentação, de acordo com o

horário de trabalho e qualquer outro beneficio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de

suas atividades, por dia de atraso;

04

11
Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao
vencido, os salários dos seus empregados utilizados

nos serviços contratados;
04

12 Entrega ou renovação no conjunto de Uniformes,
Equipamentos e/ou Acessórios, por dia de atraso; O3

13 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por dia não registrado; 01

14
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão flscalizador ou gestor do
contrato, por dia de ocorrência;

02

15

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente, com falta de urbanidade ou não atenda
às necessidades do serviço, no prazo estipulado pela

Administração, por dia de atraso;

01

16

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador ou
gestor do contrato, por dia de ocorrência;

O3

17

Indicar por escrito, em até 10 (dez) dias do início do
contrato, e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato, por dia de
atraso ou descumprimento;

01

18
Providenciar treinamentos, curso de formação ou

reciclagem para seus funcionários conforme previsto
na relação de obrigações da CONTRATADA, por dia

01



de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou deVolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Policia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas enVolVidos para as devidas proVidências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser deVidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a deVida aVeriguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusiVe com Verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

enVolVida (s) no eVento, e demais fatos apurados.

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou deVolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Policia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas enVolVidos para as devidas proVidências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser deVidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a deVida aVeriguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusiVe com Verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

enVolVida (s) no eVento, e demais fatos apurados.

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados.

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou deVolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Policia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas enVolVidos para as devidas proVidências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser deVidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a deVida aVeriguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusiVe com Verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

enVolVida (s) no eVento, e demais fatos apurados.

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou deVolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Policia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas enVolVidos para as devidas proVidências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser deVidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a deVida aVeriguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusiVe com Verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

enVolVida (s) no eVento, e demais fatos apurados.

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados.

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAS DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessarias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados.

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou deVolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Policia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas enVolVidos para as devidas proVidências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser deVidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a deVida aVeriguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusiVe com Verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

enVolVida (s) no eVento, e demais fatos apurados.

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou deVolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Policia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas enVolVidos para as devidas proVidências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser deVidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a deVida aVeriguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusiVe com Verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

enVolVida (s) no eVento, e demais fatos apurados.

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados.

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou deVolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Policia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas enVolVidos para as devidas proVidências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser deVidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a deVida aVeriguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusiVe com Verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

enVolVida (s) no eVento, e demais fatos apurados.

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

de por dia de atraso ou descumprimento. 

 

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO 

 

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida 

no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos valores dos últimos 

faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de vigência do contrato. 

 

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de valor pecuniário, reembolso ou devolução de valores, a Seção 

de Faturamento/PR6 será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA. 

 

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na 

decisão. 

 

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página 

eletrônica da PR6. 

 

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE 

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL 

 

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser 

apurado: 

 

I - Registro da ocorrência junto à Diseg; 

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal; 

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de 

esclarecimento;  

IV – Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido. 

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo 

também: 

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;  

b) descrição exaustiva do objeto apurado; 

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;  

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem 

pertinentes à apuração da responsabilidade. 

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, torna-se necessário que seja 

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente 

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) 

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados. 

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou deVolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Policia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas enVolVidos para as devidas proVidências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser deVidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a deVida aVeriguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusiVe com Verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

enVolVida (s) no eVento, e demais fatos apurados.

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAs DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de inexecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados.

|| de por dia de atraso ou descumprimento. ||

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, sera considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAS DIsPosIÇÕEs FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessarias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados.

de por dia de atraso ou descumprimento.

7.7 DO VALOR MENSAL ESTIMADO

7.7.1 Nos contratos por demanda ou com Valor mensal estimado, para efeito de cálculo de multa estabelecida
no Contrato, Termo de Referência ou nesta norma, será considerada a média dos Valores dos últimos
faturamentos, limitado a 12 meses ou períodos de Vigência do contrato.

7.8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.8.1 No caso de penalidade de multa, glosa de Valor pecuniário, reembolso ou devolução de Valores, a Seção
de Faturamento/PRÓ será notificada, para proceder o desconto no faturamento da CONTRATADA.

7.8.2 Outras medidas determinadas pela decisão serão executadas conforme as instruções descritas na
decisão.

7.8.3 Todas as decisões, ao fim do trâmite descrito, serão inseridas na planilha de penalidades da página
eletrônica da PR6.

7.9 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU DEMAIS SITUAÇÕES QUE

NECESSITEM DE REGISTRO POLICIAL

7.9.1 São necessárias as seguintes providências a serem tomadas pelas Unidades onde ocorreram o fato a ser

apurado:

I - Registro da ocorrência junto à Diseg;

II - Registro da ocorrência junto à Polícia Federal;

III - Comunicação da ocorrência aos órgãos e empresas envolvidos para as devidas providências de

esclarecimento;

IV - Abertura de processo para apuração da responsabilidade do fato ocorrido.

O processo deverá ser devidamente instruído com todas as informações já existentes do fato, incluindo

também:

a) documentação comprobatória dos registros a que se referem os itens I, II e III;

b) descrição exaustiva do objeto apurado;

c) descrição das características dos objetos subtraídos, danificados ou demais fatos;

d) nota fiscal ou, se forem bens patrimoniados, termo de patrimônio, termo de doação e outros que se fizerem

pertinentes à apuração da responsabilidade.

V - Para o prosseguimento do processo com apuração de ineXecução contratual, toma-se necessário que seja

formada, pela Unidade, uma Comissão de Sindicância, para a devida averiguação dos fatos, que apresente

decisão a respeito do ocorrido, inclusive com Verificação da responsabilidade da(s) CONTRATADA(s)

envolvida (s) no evento, e demais fatos apurados.



VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificara o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima deVem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local devera tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratatiVa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na diVida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessarias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III- Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

divida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HISTÓRICO DA REVIsÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO

Revisão Data Itens revisados
OO Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificara o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima deVem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local devera tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratatiVa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na diVida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessarias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III- Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

divida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.
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Revisão Data Itens revisados
OO Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após fInaliZada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 Do PROCEDIMENTO PARA INscRIÇÃo EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na divida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessárias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I- NotifIcação da CONTRATADA para pagar os valores deVidos à UFRJ;

II- Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III - EnVio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

dívida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HIsTÓRIco DA REVIsÃo E QUADRo DE APRoVAÇÃo

Revisão Data Itens revisados
00 Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificara o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima deVem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local devera tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratatiVa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na diVida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessarias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III- Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

divida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HISTÓRICO DA REVIsÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO

Revisão Data Itens revisados
OO Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificara o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima deVem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local devera tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratatiVa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na diVida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessarias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III- Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

divida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HISTÓRICO DA REVIsÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO

Revisão Data Itens revisados
OO Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após fInaliZada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 Do PROCEDIMENTO PARA INscRIÇÃo EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na divida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessárias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I- NotifIcação da CONTRATADA para pagar os valores deVidos à UFRJ;

II- Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III - EnVio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

dívida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HIsTÓRIco DA REVIsÃo E QUADRo DE APRoVAÇÃo

Revisão Data Itens revisados
00 Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão fInal, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 Do PROCEDIMENTO PARA INsCRIÇÃo EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessárias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os Valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III - Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

dívida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

8. HIsTÓRIco DA REvIsÃo E QUADRo DE APRovAÇÃo

Revisão Data Itens revisados
OO Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificara o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima deVem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local devera tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratatiVa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na diVida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessarias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III- Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

divida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HISTÓRICO DA REVIsÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO

Revisão Data Itens revisados
OO Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificara o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima deVem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local devera tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratatiVa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na diVida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessarias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III- Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

divida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HISTÓRICO DA REVIsÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO

Revisão Data Itens revisados
OO Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após fInaliZada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 Do PROCEDIMENTO PARA INscRIÇÃo EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na divida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessárias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I- NotifIcação da CONTRATADA para pagar os valores deVidos à UFRJ;

II- Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III - EnVio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

dívida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HIsTÓRIco DA REVIsÃo E QUADRo DE APRoVAÇÃo

Revisão Data Itens revisados
00 Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificara o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima deVem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local devera tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratatiVa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na diVida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessarias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III- Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

divida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HISTÓRICO DA REVIsÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO

Revisão Data Itens revisados
OO Emissão inicial

Quadro de aprovação
Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo
Elaborado por:
Verificado por:
Aprovado por:

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Torna-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do 

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos valores 

atualizados e/ou de mercado. 

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido. 

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado, 

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano. 

 

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de 

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de inexecução contratual, a 

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no 

processo instaurado. 

 

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a 

PR6, para o prosseguimento com a apuração de inexecução contratual. 

  

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da 

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já 

foram esgotados os meios de obter tais valores administrativamente, são necessárias as seguintes 

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PR6: 

I – Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ; 

II – Emissão de GRU que acompanhará a notificação; 

III – Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e 

IV – Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em 

dívida ativa. 

 

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, inexecução, contrato, penalidades. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   

 

VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificara o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima deVem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local devera tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratatiVa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na diVida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessarias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III- Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

divida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HISTÓRICO DA REVIsÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO

Revisão Data Itens revisados
OO Emissão inicial

Quadro de aprovação
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VI - Torna-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após fInaliZada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 Do PROCEDIMENTO PARA INscRIÇÃo EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na divida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessárias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I- NotifIcação da CONTRATADA para pagar os valores deVidos à UFRJ;

II- Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III - EnVio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

dívida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.

s. HIsTÓRIco DA REVIsÃo E QUADRo DE APRoVAÇÃo
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VI - Toma-se necessario, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão fInal, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 Do PROCEDIMENTO PARA INsCRIÇÃo EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessárias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I - Notificação da CONTRATADA para pagar os Valores devidos à UFRJ;

II - Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III - Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

dívida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.
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VI - Toma-se necessário, ainda, que a Comissão de Sindicância indique, na decisão final, o número do

patrimônio e a comprovação da aquisição dos equipamentos pela UFRJ, com os respectivos Valores

atualizados e/ou de mercado.

VII - Apresentação de três orçamentos referentes ao produto/serviço a ser ressarcido.

VIII - Após finalizada a sindicância, caso a conclusão aponte o responsável pela ocorrência do fato apurado,

a unidade notificará o responsável para que proceda o ressarcimento do dano.

7.9.2. Os procedimentos listados acima devem ser realizados na Unidade, e, caso haja possibilidade de

ressarcimento do bem subtraído ou danificado, antes da instauração do processo de ineXecução contratual, a

direção local deverá tentar o ressarcimento com a CONTRATADA, diretamente, documentando tudo no

processo instaurado.

7.9.2.1 Caso não logre êxito na tratativa com a empresa responsável, deverá encaminhar o processo para a

PR6, para o prosseguimento com a apuração de ineXecução contratual.

7.10 Do PROCEDIMENTO PARA INscRIÇÃo EM DÍVIDA ATIVA

7.10.1 Em caso de necessidade de inscrição na dívida ativa dos créditos em favor da UFRJ, face da

CONTRATADA, quando não existem mais créditos líquidos a serem percebidos pela CONTRATADA e já

foram esgotados os meios de obter tais Valores administrativamente, são necessárias as seguintes

providências a serem tomadas pela Seção de Controle da Execução/PRÓ:

I- Notificação da CONTRATADA para pagar os Valores devidos à UFRJ;

II- Emissão de GRU que acompanhará a notificação;

III- Envio dos autos para a Contabilidade/PR3 atualizar o crédito; e

IV - Encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal da UFRJ, solicitando a inscrição da Contratada em

dívida ativa.

7.11 Palavras de Busca: Dosimetria, ineXecução, contrato, penalidades.
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