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CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE
TERMOS DE CONTRATO

Nº Documento Consta?
(S/N/Não
cabe)

Fls.

Quem providencia?

1

Qualificação das partes envolvidas e de seus respectivos
representantes, com seus respectivos dados de identificação e a
comprovação de seus poderes (ex.: termo de posse, procuração,
documento de identificação etc). Coordenador/Fundação

2

Plano de trabalho, com as seguintes cláusulas:
a) Instância Universitária;
b) Identificação do objeto a ser executado;
c) Natureza do projeto (ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional);
d) Objetivo do projeto;
e) Metas a serem atingidas;
f) Previsão de início e fim da execução do objeto, assim
como da conclusão das etapas ou fases programadas;
g) Plano detalhado da aplicação dos recursos financeiros
(valor e condições de pagamento);
h) Cronograma de desembolso;
i) Discriminação da equipe executora da UFRJ (servidores
públicos - docentes, técnicos e discentes) e contratada
externamente, bem como a remuneração no projeto;
j) Declaração de reserva de orçamento emitida pela PR-3,
caso a execução do objeto envolva recursos oriundos do
Orçamento Geral da União;
k) Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia,
deve constar comprovação de que os recursos próprios para
complementar a execução do objeto estão devidamente
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair
sobre a entidade ou órgão financiador.

Coordenador/Fundação

3
Projeto básico, contendo os elementos que detalhem e
caracterizem a ação a ser implementada, no caso de obras ou
serviços de engenharia. Coordenador/Fundação

4
Proposta assinada pelo(a) coordenador(a) do projeto, e pelo
Dirigente máximo da Instância Universitária proponente

Coordenador
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g) Plano detalhado da aplicagao dos recursos financeiros
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5
Termo de compromisso do coordenador do projeto, indicando
seu substituto e com aprovação do Plano de Trabalho pela
autoridade competente Coordenador

6 Termo de Compromisso do fiscal e sua portaria de nomeação Coordenador/Fiscal

6
Parecer do(a) coordenador(a) atestando a viabilidade do plano
de trabalho do projeto e a adequação do mesmo aos objetivos do
programa, no caso de convênio Coordenador

7
Declaração negativa de nepotismo

Coordenador

8 Estatuto da empresa/contrato social Coordenador/Fundação

9 Documentos comprobatórios dos signatários das instituições,
públicas e ou privadas, envolvidas na parceria

Coordenador/Fundação e
DCF

10
Orçamento das despesas operacionais e administrativas (DOA)
das fundações de apoio para fins de cotação Fundação

11
Declaração de não criação de propriedade intelectual a ser
protegida, quando for o caso Coordenador

12

Declaração individual de carga horária e remuneração da equipe
(apenas para servidor público - técnico e docente) dedicada ao
projeto e aos demais projetos executados em concomitância,
incluindo prestação de serviços Coordenador/Fundação

13
Atas de aprovação das instâncias deliberativas da Unidade ou
Órgão Suplementar e do Centro Coordenador/Fundação

14

Ao término do projeto, deverão ser anexados no processo os
documentos abaixo:
a) Prestação de contas;
b) Aprovação da prestação de contas final pela concedente,
no caso de termo de cooperação;
c) Comprovação de tombamento dos bens adquiridos para
realização do projeto;
d) Relatório sintético dos resultados;
e) Relatório final do fiscal
f) Parecer técnico da Contadoria Geral/PR-3

Coordenador/Fundação
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