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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSTRUÇÃO DE  

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Fonte: Resolução nº CSCE 04/2020 e Parecer Vinculante nº 02/2020/CPCTI/PGF/AGU 

Disponíveis em: 
http://www.csce.ufrj.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o_04_de_2020.pdf 
https://gestao.ufrj.br/images/Patrimonio/Contratos_Fundacionais/Parecer_0002_2020_CP_C_

amp_I_PGF_AGU.pdf 

 
Obs.: Informações(ão) entre colchetes [   ] – origem da exigência 

Documentos de responsabilidade da Instância Universitária Executora (Coordenador 
do Projeto com o suporte da Fundação de Apoio) 

 

Instrução processual inicial para a celebração de contrato de prestação de 
serviços 

 

1. Autuação do processo no SEI (Lei nº 9.784/1999, art. 22, §4º c/c art. 38, caput, 
Lei 8.666/93) [Parecer]; 

2. Proposta assinada pelo(a) coordenador(a) do projeto, aprovada pelo chefe de 
departamento ou pelo(a) coordenador (a) do programa e pelo dirigente máximo 
da Instância Universitária (Proponente), contendo o seguinte conteúdo mínimo: 
a) Justificativa acerca do mérito da proposta, incluindo o interesse, 

conveniência e oportunidade de a UFRJ celebrar o instrumento (art. 50, Lei 
nº 9.784/1999) [Parecer e Resolução]; 

b) Demonstração de viabilidade de execução do contrato: viabilidade técnica, 
exequibilidade das metas, etapas e fases nos prazos propostos, eventual 
necessidade de disponibilização de capital intelectual, equipamentos, 
materiais, laboratórios, infraestrutura, entre outros, questões financeiras e 
econômicas, referentes à contraprestação da contratante, bem como à 
remuneração do pessoal envolvido na prestação dos serviços e 
compatibilidade do cronograma de desembolso (pagamento) previsto no 
plano de trabalho com os prazos para execução do objeto, conforme check list 

a ser disponibilizado pela Agencia de Inovação [Parecer e Resolução]; 
3. Plano de trabalho com, no mínimo, as seguintes cláusulas (cf. §§1º e 2º do art. 

35 do Decreto nº 9.283/2018) - modelo disponível na página da PR6 e no SEI 
[Parecer e Resolução]:  
a) Instância Universitária Executora; 

http://www.csce.ufrj.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o_04_de_2020.pdf
https://gestao.ufrj.br/images/Patrimonio/Contratos_Fundacionais/Parecer_0002_2020_CP_C_amp_I_PGF_AGU.pdf
https://gestao.ufrj.br/images/Patrimonio/Contratos_Fundacionais/Parecer_0002_2020_CP_C_amp_I_PGF_AGU.pdf
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b) Identificação do objeto a ser executado, contendo a descrição dos 
serviços/atividades; 

c) Metas a serem atingidas e prazos para execução, além de parâmetros a 
serem utilizados para sua aferição; 

d) Previsão de início e fim da execução do objeto, assim como da conclusão das 
etapas ou fases programadas; 

e) Plano detalhado da aplicação dos recursos financeiros (valor e condições de 
pagamento), com cronograma de desembolso; 

f) Discriminação da equipe executora da UFRJ (discentes, servidores públicos 
docentes e técnicos) e contratada externamente, bem como a remuneração 
no contrato (retribuição pecuniária na forma de adicional variável), quando 
couber; 

4. Declaração Negativa de Nepotismo do Coordenador (modelo disponível na 
página da PR6 e no SEI) [Parecer];  

5. Termo de Compromisso do Coordenador – Contrato de Prestação de Serviços 
(modelo disponível na página da PR6 e no SEI) [Resolução]; 

6. Declaração Individual de Carga Horária e Remuneração da Equipe (apenas para 
servidores públicos - técnicos e docentes) dedicados ao contrato de prestação 
de serviços e aos demais projetos executados em concomitância, incluindo 
demais contratos de prestação de serviços, disponível na página da PR6 e no SEI 
[Resolução];  
Atenção! O modelo de declaração para Contratos de Prestação de Serviços é 
diferente do modelo para Acordos de Parceria! 

7. Minuta do Contrato de Prestação de Serviços- Modelo AGU – disponível na 
página da PR6 e no SEI [Parecer e Resolução]; 

8. No caso de contrato em língua estrangeira – tradução ou chancela por 
servidor(a) público(a), que comprove ser conhecedor(a) do idioma que se propôs 
a traduzir [Resolução]; 

9. Parecer técnico do relator do órgão ou conselho colegiado da Instância 
Universitária proponente contendo análise no mínimo sobre [Parecer e 
Resolução]: 
a) Mérito da proposta, incluindo o interesse, conveniência e oportunidade de a 

UFRJ celebrar o instrumento (art. 50, Lei nº 9.784/1999); e 
b) Demonstração de viabilidade de execução do contrato: viabilidade técnica, 

exequibilidade das metas, etapas e fases nos prazos propostos, eventual 
necessidade de disponibilização de capital intelectual, equipamentos, 
materiais, laboratórios, infraestrutura, entre outros, questões financeiras e 
econômicas, referentes à contraprestação da contratante, bem como à 
remuneração do pessoal envolvido na prestação dos serviços e 
compatibilidade do cronograma de desembolso (pagamento) previsto no 
plano de trabalho com os prazos para execução do objeto. 

10. Ata de aprovação do órgão ou conselho colegiado da Instância Universitária 
proponente e imediatamente superior [Parecer]; 

11. Parecer técnico da Agência de Inovação ou parecerista ad hoc por ela designado(a), 
contendo análise no mínimo sobre: [Parecer e Resolução]: 
a) Análise da adequação do objeto (serviços técnicos especializados 

compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004); e 
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b) Identificação do objeto a ser executado, contendo a descrição dos 
serviços/atividades; 

c) Metas a serem atingidas e prazos para execução, além de parâmetros a 
serem utilizados para sua aferição; 

d) Previsão de início e fim da execução do objeto, assim como da conclusão das 
etapas ou fases programadas; 

e) Plano detalhado da aplicação dos recursos financeiros (valor e condições de 
pagamento), com cronograma de desembolso; 

f) Discriminação da equipe executora da UFRJ (discentes, servidores públicos 
docentes e técnicos) e contratada externamente, bem como a remuneração 
no contrato (retribuição pecuniária na forma de adicional variável), quando 
couber; 

4. Declaração Negativa de Nepotismo do Coordenador (modelo disponível na 
página da PR6 e no SEI) [Parecer];  

5. Termo de Compromisso do Coordenador – Contrato de Prestação de Serviços 
(modelo disponível na página da PR6 e no SEI) [Resolução]; 

6. Declaração Individual de Carga Horária e Remuneração da Equipe (apenas para 
servidores públicos - técnicos e docentes) dedicados ao contrato de prestação 
de serviços e aos demais projetos executados em concomitância, incluindo 
demais contratos de prestação de serviços, disponível na página da PR6 e no SEI 
[Resolução];  
Atenção! O modelo de declaração para Contratos de Prestação de Serviços é 
diferente do modelo para Acordos de Parceria! 

7. Minuta do Contrato de Prestação de Serviços- Modelo AGU – disponível na 
página da PR6 e no SEI [Parecer e Resolução]; 

8. No caso de contrato em língua estrangeira – tradução ou chancela por 
servidor(a) público(a), que comprove ser conhecedor(a) do idioma que se propôs 
a traduzir [Resolução]; 

9. Parecer técnico do relator do órgão ou conselho colegiado da Instância 
Universitária proponente contendo análise no mínimo sobre [Parecer e 
Resolução]: 
a) Mérito da proposta, incluindo o interesse, conveniência e oportunidade de a 

UFRJ celebrar o instrumento (art. 50, Lei nº 9.784/1999); e 
b) Demonstração de viabilidade de execução do contrato: viabilidade técnica, 

exequibilidade das metas, etapas e fases nos prazos propostos, eventual 
necessidade de disponibilização de capital intelectual, equipamentos, 
materiais, laboratórios, infraestrutura, entre outros, questões financeiras e 
econômicas, referentes à contraprestação da contratante, bem como à 
remuneração do pessoal envolvido na prestação dos serviços e 
compatibilidade do cronograma de desembolso (pagamento) previsto no 
plano de trabalho com os prazos para execução do objeto. 

10. Ata de aprovação do órgão ou conselho colegiado da Instância Universitária 
proponente e imediatamente superior [Parecer]; 

11. Parecer técnico da Agência de Inovação ou parecerista ad hoc por ela designado(a), 
contendo análise no mínimo sobre: [Parecer e Resolução]: 
a) Análise da adequação do objeto (serviços técnicos especializados 

compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004); e 

10.

11.

b) Identificação do objeto a ser executado, contendo a descrição dos
serviços/atividades;

c) Metas a serem atingidas e prazos para execução, além de parâmetros a
serem utilizados para sua aferição;

d) Previsão de início e fim da execução do objeto, assim como da conclusão das
etapas ou fases programadas;

e) Plano detalhado da aplicação dos recursos financeiros (valor e condições de
pagamento), com cronograma de desembolso;

f) Discriminação da equipe executora da UFRJ (discentes, servidores públicos
docentes e técnicos) e contratada externamente, bem como a remuneração
no contrato (retribuição pecuniária na forma de adicional variável), quando
couber;

Declaração Negativa de Nepotismo do Coordenador (modelo disponível na
página da PR6 e no SEI) [Parecer];
Termo de Compromisso do Coordenador - Contrato de Prestação de Serviços
(modelo disponível na página da PR6 e no SEI) [Resolução];
Declaração Individual de Carga Horária e Remuneração da Equipe (apenas para
servidores públicos - técnicos e docentes) dedicados ao contrato de prestação
de serviços e aos demais projetos executados em concomitância, incluindo
demais contratos de prestação de serviços, disponível na página da PR6 e no SEI
[Resolução];
Atenção! O mode/o de declaração para Contratos de Prestação de Serviços é
diferente do modelo para Acordos de Parceria!
Minuta do Contrato de Prestação de Serviços- Modelo AGU - disponível na
página da PR6 e no SEI [Parecer e Resolução];
No caso de contrato em língua estrangeira - tradução ou chancela por
servidor(a) público(a), que comprove ser conhecedor(a) do idioma que se propôs
a traduzir [Resolução];
Parecer técnico do relator do órgão ou conselho colegiado da Instância
Universitária proponente contendo análise no mínimo sobre [Parecer e
Resolução];
a) Mérito da proposta, incluindo o interesse, conveniência e oportunidade de a

UFRJ celebrar o instrumento (art. 50, Lei n9 9.784/1999); e
b) Demonstração de viabilidade de execução do contrato: viabilidade técnica,

exequibilidade das metas, etapas e fases nos prazos propostos, eventual
necessidade de disponibilização de capital intelectual, equipamentos,
materiais, laboratórios, infraestrutura, entre outros, questões financeiras e
econômicas, referentes à contraprestação da contratante, bem como à
remuneração do pessoal envolvido na prestação dos serviços e
compatibilidade do cronograma de desembolso (pagamento) previsto no
plano de trabalho com os prazos para execução do objeto.

Ata de aprovação do órgão ou conselho colegiado da Instância Universitária
proponente e imediatamente superior [Parecer];
Parecer técnico da Agência de Inovação ou parecerista ad hoc por ela designado(a),
contendo análise no mínimo sobre: [Parecer e Resolução];
a) Análise da adequação do objeto (serviços técnicos especializados

compatíveis com os objetivos da Lei n9 10.973/2004); e
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b) Adequação do objeto do contrato à Política de Inovação da UFRJ; 
c) Condições e obrigações da UFRJ: encargos do Coordenador do Projeto, 

condições de sigilo e confidencialidade, efeitos decorrentes da prestação de 
serviços, especialmente no que tange à proteção/titularidade da 
propriedade intelectual, à divulgação e aos aspectos econômicos e 
financeiros em prol da UFRJ e dos autores. 
 

12. Documentos a serem obtidos junto à Contratante [Parecer e Resolução]: 
a) Documento social da Contratante (ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor) (art. 28, inciso III, da Lei nº 8.666/1993); 
b) Documentos do Responsável Legal da Contratante – pessoa que irá assinar o 

contrato (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de Nomeação, Termo 
de Posse ou documento correlato); 

c) Comprovação de requisitos de habilitação jurídica (art. 28, Lei nº 8.666/1993) 
– Inclusive para conferência dos poderes do representante da empresa 
contratante (art. 28, Lei nº 8.666/1993); 

d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 

13. Documentos a serem obtidos junto à Fundação de Apoio [Parecer e Resolução]: 
a) Ato de constituição/ habilitação jurídica (art. 28, Lei nº 8.666/1993);  
b) Estatuto social da Fundação de Apoio, comprovando finalidade não lucrativa 

e de ser incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino 
ou do desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; 

c) Documentos do Responsável Legal da Fundação de Apoio – pessoa que irá 
assinar o contrato (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de 
Nomeação, Termo de Posse ou documento correlato); 

d) Registro e credenciamento junto ao MEC/MCTI e autorização para apoiar, 
em sendo o caso (art. 4º, §2º, Decreto nº 7.423/2010, art. 4º, I, Portaria 
Interministerial MEC/MCTI nº 191, de 13 de março de 2012 e art. 2º, III, Lei 
nº 8.958/1994); 

e) Proposta da Fundação de Apoio, demonstrando os seus serviços de apoio, 
contendo, inclusive, a planilha demonstrativa dos seus custos operacionais 
(DOA) incorridos na execução de suas atividades;  

f) Declaração de reputação ético-profissional (art. 24, XIII, Lei nº 8.666/93) e 
de capacidade técnica-financeira para bem executar o objeto contratado; 

 
14. Justificativa para a contratação, elaborada pelo Coordenador do Projeto; 

Obs.: não necessariamente a escolha se dá pelo menor preço. Desde que seja 
justificada tecnicamente, o coordenador pode escolher a outra fundação 
credenciada. 

 
Instrução processual para a celebração de termos aditivos  

 
1. Declaração expressa de interesse das partes na alteração do instrumento jurídico 

(pela UFRJ, a declaração do Coordenador, com ratificação pela autoridade máxima 
da Instância Universitária proponente) [Parecer]; 
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2. Justificativa do Coordenador do Projeto [Parecer]; 
3. Plano de trabalho alterado [Parecer]; 
4. Documentos da Contratante – somente no caso de alterações [Parecer]; 
5. Documentos da Fundação de Apoio- somente no caso de alterações [Parecer]; 
6. Parecer da Agência de Inovação – somente no caso de Termo Aditivo de alteração de 

Plano de Trabalho/Escopo; 
7. Minuta de Termo Aditivo; 

Obs.: Aditivos somente podem ser celebrados se existir previsão para a prorrogação no 
instrumento contratual, não alterar o objeto do contrato e for assinada antes do prazo 
de vigência. 

Se fora do prazo de vigência, configura-se descontinuidade e o contrato é extinto, 
impedindo a prorrogação. 

 

Instrução processual para Prestação de contas 
 
 

1. Aprovação da prestação de contas final pelo contratante; 
2. Comprovação de tombamento na UFRJ dos bens eventualmente adquiridos para 

realização do projeto/contrato; e  
3. Os bens adquiridos pelas Fundações de Apoio intervenientes são incorporados ao 

Patrimônio da UFRJ mediante procedimento de recebimento de doação.  

Obs.: seguir procedimento disponível na Norma “Recebimento de bens móveis por 
doação”, disponível em: 
https://gestao.ufrj.br/images/Instrumentos_Normativos/Recebimento_de_bens_movei
s_permanentes_por_doacao_-_Revisao_3_apos_aprovacao_do_pro-reitor.pdf ; 

 

Utilizar o seguinte tipo processual disponível no SEI: “Patrimônio: Recebimento de Bens 
Móveis por Doação”. 

4. Relatório Final de Conclusão do Objeto. 
 

Observação geral 
 

A presente relação de documentos apenas lista os documentos que devem ser juntados 
no processo administrativo pela Instância Universitária Executora (Coordenador do 
Projeto com o suporte da Fundação de Apoio). Outros documentos são de 
responsabilidade das demais unidades administrativas/jurídica as quais o processo 
tramita. 
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2. Justificativa do Coordenador do Projeto [Parecer]; 
3. Plano de trabalho alterado [Parecer]; 
4. Documentos da Contratante – somente no caso de alterações [Parecer]; 
5. Documentos da Fundação de Apoio- somente no caso de alterações [Parecer]; 
6. Parecer da Agência de Inovação – somente no caso de Termo Aditivo de alteração de 

Plano de Trabalho/Escopo; 
7. Minuta de Termo Aditivo; 

Obs.: Aditivos somente podem ser celebrados se existir previsão para a prorrogação no 
instrumento contratual, não alterar o objeto do contrato e for assinada antes do prazo 
de vigência. 

Se fora do prazo de vigência, configura-se descontinuidade e o contrato é extinto, 
impedindo a prorrogação. 

 

Instrução processual para Prestação de contas 
 
 

1. Aprovação da prestação de contas final pelo contratante; 
2. Comprovação de tombamento na UFRJ dos bens eventualmente adquiridos para 

realização do projeto/contrato; e  
3. Os bens adquiridos pelas Fundações de Apoio intervenientes são incorporados ao 

Patrimônio da UFRJ mediante procedimento de recebimento de doação.  

Obs.: seguir procedimento disponível na Norma “Recebimento de bens móveis por 
doação”, disponível em: 
https://gestao.ufrj.br/images/Instrumentos_Normativos/Recebimento_de_bens_movei
s_permanentes_por_doacao_-_Revisao_3_apos_aprovacao_do_pro-reitor.pdf ; 

 

Utilizar o seguinte tipo processual disponível no SEI: “Patrimônio: Recebimento de Bens 
Móveis por Doação”. 

4. Relatório Final de Conclusão do Objeto. 
 

Observação geral 
 

A presente relação de documentos apenas lista os documentos que devem ser juntados 
no processo administrativo pela Instância Universitária Executora (Coordenador do 
Projeto com o suporte da Fundação de Apoio). Outros documentos são de 
responsabilidade das demais unidades administrativas/jurídica as quais o processo 
tramita. 

Justificativa do Coordenador do Projeto [Parecer];
Plano de trabalho alterado [Parecer];
Documentos da Contratante - somente no caso de alterações [Parecer];
Documentos da Fundação de Apoio- somente no caso de alterações [Parecer];
Parecer da Agência de Inovação - somente no caso de Termo Aditivo de alteração de
Plano de Trabalho/Escopo;

7. Minuta de Termo Aditivo;
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Obs.: Aditivos somente podem ser celebrados se existir previsão para a prorrogação no
instrumento contratual, não alterar o objeto do contrato e ƒor assinada antes do prazo
de vigência.

Se fora do prazo de vigência, configura-se descontinuidade e o contrato é extinto,
impedindo a prorrogação.

Instrução processual para Prestação de contas

1. Aprovação da prestação de contas final pelo contratante;
2. Comprovação de tombamento na UFRJ dos bens eventualmente adquiridos para

realização do projeto/contrato; e
3. Os bens adquiridos pelas Fundações de Apoio intervenientes são incorporados ao

Patrimônio da UFRJ mediante procedimento de recebimento de doação.

Obs.: seguir procedimento disponivel na Norma "Recebimento de bens móveis por
doação”, disponível em:
https://qestao.uƒrj.br/¡maaes//nstrumentos Normativos/Recebimento de bens moveí
s permanentes por doacao - Revisao 3 apos aprovacao do pro-reitor.pdƒ;

Utilizar o seguinte tipo processual disponível no SEI: "Patrimônio: Recebimento de Bens
Móveis por Doação”.

4. Relatório Final de Conclusão do Objeto.

Observação geral

A presente relação de documentos apenas lista os documentos que devem serjuntados
no processo administrativo pela Instância Universitária Executora (Coordenador do
Projeto com o suporte da Fundação de Apoio). Outros documentos são de
responsabilidade das demais unidades administrativas/jurídica as quais o processo
tramita.

https://gestao.ufrj.br/images/Instrumentos_Normativos/Recebimento_de_bens_moveis_permanentes_por_doacao_-_Revisao_3_apos_aprovacao_do_pro-reitor.pdf
https://gestao.ufrj.br/images/Instrumentos_Normativos/Recebimento_de_bens_moveis_permanentes_por_doacao_-_Revisao_3_apos_aprovacao_do_pro-reitor.pdf

