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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

ABERTURA DE PROCESSO  

Com o objetivo de facilitar a abertura e o correto andamento dos processos 

administrativos de “Contratação de Serviços”, a CGA informa que os documentos 

necessários para a abertura do referido processo estão enumerados abaixo, disponíveis no 

sítio eletrônico https://www.ifrj.edu.br/rio-dejaneiro/documentos-e-informativos e 

deverão ser enviados para o e-mail processo.cmar@ifrj.edu.br :  

1. Documento de Oficialização de Demanda 

a. É necessária a assinatura eletrônica (SIPAC) do Solicitante, juntamente 

com a assinatura e aprovação da Chefia Imediata do Solicitante e do 

Diretor Geral. 

b. Será necessária a indicação de dois membros do setor solicitante para 

integrar a equipe de planejamento da contratação, a qual posteriormente 

participará da elaboração dos Estudos Preliminares e Mapa de Riscos. 

c. Será necessária a indicação de dois membros para a futura fiscalização do 

serviço. (Atesto de Recebimento ou Fiscalização do Contrato) 

Informamos que o processo deverá ser aberto com antecedência de 90 DIAS, tendo 

em vista que a contratação de serviços pode ocasionar a assinatura de uma ata de registro 

de preços e contrato de prestação de serviços. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

INSTRUÇÃO DO PROCESSO  

Após a abertura do processo com o Documento de Oficialização de Demanda a CGA 

analisará o mesmo e designará a equipe de planejamento da contratação com os 

integrantes do Setor de Licitações e Setor Requisitante. Esta equipe será responsável pela 

elaboração dos Estudos Preliminares e Mapa de Riscos da contratação, conforme 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 MPDG. Seguem abaixo 

os documentos que instruirão o processo em ordem cronológica de elaboração: 

2. Designação Formal da Equipe de Planejamento da Contratação 

a. Documento elaborado pela CGA, o qual constará com a assinatura e 

ciência de todos os integrantes. 

3. Estudos Preliminares da Contratação 

a. Documento elaborado e assinado pela equipe de planejamento da 

contratação. 

4. Mapa de Riscos 

a. Documento elaborado e assinado pela equipe de planejamento da 

contratação. 

5. Termo de Referência (Após a finalização dos Estudos Preliminares e Mapa 

de Riscos) 

a. Documento elaborado pelo Setor Solicitante. 

b. Escolher o modelo pertinente de Termo de referência para 

Contratação de Serviços disponibilizado no Site institucional, dentre 

as opções estão: 

 Termo de Referência para Serviços não Continuados: Os 

serviços considerados não continuados são aqueles que impõem 

aos contratados o dever de realizar a prestação de um serviço 

específico em um período predeterminado. 

 

 Termo de Referência para Serviços Continuados SEM Mão de 

Obra Exclusiva: Serviços continuados sem mão de obra são 

aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade 

pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício 
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financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o 

funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de 

modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um 

serviço público ou o cumprimento da missão institucional e que 

não tenha dentro dos seus requisitos que os empregados da 

contratada fiquem à disposição nas dependências da contratante 

para a prestação dos serviços. 

 

 Termo de Referência para Serviços Continuados COM Mão de 

Obra Exclusiva: Serviços continuados com mão de obra são 

aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade 

pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício 

financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o 

funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de 

modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um 

serviço público ou o cumprimento da missão institucional e que 

tenha dentro dos seus requisitos que os empregados da contratada 

fiquem à disposição nas dependências da contratante para a 

prestação dos serviços. 

 

 

 Termo de Referência para Serviços Comuns de Engenharia: 

Serviços comuns de engenharia são aqueles que cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital e que o objeto seja de fácil realização, com especificações 

usuais no mercado e que, na totalidade ou em relevante parte de 

sua execução seja dispensável orientação de profissional registrado 

no CREA. 

c. Informações importantes para o preenchimento do Termo de Referência: 

i Dentro do próprio modelo de termo de referência escolher as 

opções de acordo com as características da licitação, SRP ou 

Pregão Convencional. 

1 No caso de SRP fundamentar na parte de justificativas do 

Termo de Referência a razão pela escolha com base no 

artigo terceiro do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO 

DE 2013. O SRP se aplica quando: não é possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado, e/ou quando 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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há entrega parcelada, e/ou com quando há participação de 

outros órgãos;  

2 Caso seja Pregão convencional (entrega de forma integral) 

excluir as partes que constam relativas ao SRP. 

ii As notas explicativas deverão ser excluídas após o preenchimento 

do Termo de Referência, estando presentes, a princípio, somente 

para esclarecimento do solicitante. 

d. É necessária a assinatura eletrônica (SIPAC) do Solicitante e do Diretor 

Geral.  

6. Instrumento de Medição de Resultados (IMR) (Após a finalização do Termo 

de Referência) 

a. Adotar o modelo de IMR disponibilizado no site institucional, fazendo as 

alterações nos indicadores quando cabíveis de acordo com as características do 

objeto da licitação. 

7. Pesquisa de mercado 

a. Pesquisa de mercado via Painel de Preços 

(http://paineldeprecos.planejamento.gov.br) ou, justificadamente, 

mediante outros parâmetros da IN SLTI/MP nº 5, de 27 de junho de 2014 

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instru

coes-normativas/301-instrucao-normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-

compilada) 

b. Planilha consolidada da pesquisa de mercado em caso de não ser adotado 

o Painel de Preços com a devida justificativa por ter sido adotado outros 

parâmetros e com assinatura eletrônica do solicitante (SIPAC) 

Informamos que essas instruções são SOMENTE relativas aos processos de 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, em caso de aquisição de materiais outro 

procedimento deverá ser adotado, conforme divulgado pela CGA no sítio eletrônico 

supracitado. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Além dos procedimentos necessários para abertura do processo, aproveitamos para 

informar quais serão os documentos necessários para a prestação de contas do processo. 

1. Atesto de Recebimento Provisório 

a. Adotar o modelo disponibilizado no site institucional e após 

preenchimento do fiscalizador da contratação enviá-lo para o e-mail 

pagamento.cmar@ifrj.edu.br e para o e-mail do gestor da 

contratação. 

i. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico irá apurar o resultado das avaliações 

da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância 

com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório circunstanciado a ser encaminhado ao 

gestor do contrato. 

ii. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do (s) relatório (s) circunstanciado (s).  

iii. Na hipótese do atesto de recebimento provisório não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento provisório no dia do 

esgotamento do prazo estabelecido no Termo de Referência. 

 

2. Atesto de Recebimento Definitivo (Gestor do Contratação), juntamente com 

a nota fiscal referente. 

a. Adotar o modelo disponibilizado no site institucional e após 

preenchimento do gestor da contratação enviá-lo para o e-mail 

pagamento.cmar@ifrj.edu.br. 

i. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 

apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que 

impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, 

por escrito, as respectivas correções;  

ii. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 

o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no 

mailto:pagamento.cmar@ifrj.edu.br
mailto:pagamento.cmar@ifrj.edu.br
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Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento 

substituto.  

iii. É importante atentar-se para o prazo de recebimento 

definitivo estipulado no termo de referência, tendo em vista 

que após o fim do mesmo, o material será considerado recebido 

e a empresa deverá ter a nota fiscal atestada, independente da 

verificação do solicitante, sendo qualquer ônus para a 

Administração oriundo desse recebimento da responsabilidade 

do solicitante. 

O setor financeiro incluirá os documentos no respectivo processo e solicitará a 

assinatura via SIPAC, que funcionará como atesto na prestação de contas do 

processo. 

Informamos que a prestação de contas deverá ser efetuada pelo gestor e fiscal 

imediatamente após a conferência completa do material. 

 


