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APRESENTAÇÃO 

 
O objetivo deste manual é fornecer orientações aos coordenadores e fiscais de projetos apoiados por 

fundações de apoio, mais especificamente no que diz respeito aos trâmites necessários para a 

formalização ou celebração de contratos. 

Neste manual, serão explicitados os conteúdos mínimos necessários ao projeto para a contratação de 

fundações, os documentos necessários para instruir a referida contratação e as etapas para aprovação 

e formalização. Serão abordadas, também, as principais modificações eventualmente necessárias 

durante a execução contratual (prorrogação, reorçamentação, mudança de valor, mudança do 

coordenador do contrato etc.). 

Todas as informações contidas neste manual seguem as orientações e as normas gerais internas desta 

Universidade, bem como os ditames da legislação correlata vigente.  

 Espera-se contribuir para a disseminação do conhecimento na Universidade e disponibilizar um 

conjunto de informações úteis para a implementação dos trabalhos dos coordenadores e fiscais dos 

contratos com fundações de apoio, principalmente esclarecendo as dúvidas daqueles que, pela 

primeira vez, se dedicam a tais atividades. 
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1 - OS PROJETOS ELEGÍVEIS 

A Ufes poderá celebrar contratos com fundações, visando à prestação de serviço de apoio a seus 

projetos de:  

a) pesquisa,  

b) ensino,  

c) extensão,  

d) desenvolvimento institucional, e 

e) desenvolvimento científico, tecnológico e estímulo à inovação. 

 

Além de nominar taxativamente as possibilidades de parceria entre universidade e fundação, os §§ 1º, 

2º e 3º do artigo 1º da Lei nº 8.958/1994 estabelece as seguintes limitações aos projetos que podem 

se enquadrar como sendo de desenvolvimento institucional: 

§ 1º Para os fins do que dispõe esta Lei, entendem-se por desenvolvimento 
institucional os programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de 
natureza infra estrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável 
das condições das IFES e demais ICTs, para cumprimento eficiente e eficaz de sua 
missão, conforme descrita no plano de desenvolvimento institucional, vedada, em 
qualquer caso, a contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos 
específicos.  
§ 2º A atuação da fundação de apoio em projetos de desenvolvimento institucional 
para melhoria de infraestrutura limitar-se-á às obras laboratoriais e à aquisição de 
materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades 
de inovação e pesquisa científica e tecnológica. 
§ 3º  É vedado o enquadramento no conceito de desenvolvimento institucional, 
quando financiadas com recursos repassados pelas IFES e demais ICTs às fundações 
de apoio, de:  
 I - atividades como manutenção predial ou infra estrutural, conservação, limpeza, 
vigilância, reparos, copeiragem, recepção, secretariado, serviços administrativos na 
área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e demais atividades 
administrativas de rotina, bem como as respectivas expansões vegetativas, inclusive 
por meio do aumento no número total de pessoal; e  
II - outras tarefas que não estejam objetivamente definidas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional da instituição apoiada.   

 

Para que possa ser considerado como um projeto elegível, é necessário também que estejam 

presentes, no mínimo, as seguintes características: 

a) Não se refira ao atendimento de uma necessidade que tenha caráter permanente (salvo os 

cursos de especialização em geral e pós-graduação lato sensu não oferecidos regularmente pela 

Universidade); 

 Seja finito no tempo por sua natureza e não porque tenha a sua descontinuação já programada; 
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b) Ao final da execução, tenha como produto um objeto mensurável, a ser alcançado por meio de 

metas igualmente mensuráveis e passíveis de avaliação; e 

c) Constitua-se de um conjunto de ações em que todas elas apontam para a consecução de um 

objeto único, claramente definido e mensurável. 

 

Além de vedar a prestação de serviços de duração indeterminada, a lei veda, também, a formação de 

contratos com fundação de apoio que, através da prorrogação do prazo de finalização ou da 

reapresentação reiterada, assim se configurem. 

Para serem desenvolvidos em parceria com uma fundação de apoio, os projetos de pesquisa, ensino, 

extensão, inovação, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de prestação de serviços 

tecnológicos devem ser submetidos às instâncias decisórias competentes, cujas aprovações são 

formalizadas através dos seguintes itens, necessários à instrução processual: 

a.    aprovação prévia: 

I. pela câmara departamental e conselho departamental ou programa de pós-graduação e 

conselho departamental do respectivo centro, no caso de projetos originados nas unidades de 

ensino. Quando o projeto for originado na direção do centro, a aprovação será somente do 

conselho departamental; 

II. pelo respectivo conselho deliberativo, nos casos de projetos originados em órgãos 

suplementares e coordenados por servidores técnico-administrativos, podendo a aprovação, 

nesse caso, ser substituída por decisão monocrática do titular do órgão; 

III. pela câmara departamental pertinente, nos casos de projetos coordenados por docentes 

integrantes de órgãos suplementares; e 

IV. pela respectiva câmara ou órgão, nos casos de projetos originados em pró-reitorias, podendo 

a aprovação, nesse caso, ser substituída por decisão monocrática do pró-reitor. 

b. registro na Pró-reitoria pertinente, expresso por meio de comprovante de registro. Os projetos 

de ensino de graduação caberão à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd); os projetos de ensino de pós-

graduação, pesquisa, tecnologia e inovação caberão à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG); os projetos de extensão caberão à Pró-Reitoria de Extensão (Proex); e os projetos de 

desenvolvimento institucional caberão à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (Proplan); 

c. manifestação favorável da pró-reitoria pertinente, expressa no documento denominado 

“Justificativa de interesse institucional”; 
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d. declaração de inexistência de impedimentos jurídicos, expresso por meio de parecer emitido 

pela Procuradoria Federal; 

e. aprovação da Diretoria de Projetos Institucionais (DPI) quanto à instrução do processo, expressa 

por meio de publicação de ato de dispensa de licitação expedido pela Direção da DPI e ratificado pelo 

reitor; 

f. existência de dotação orçamentária atestada pela Proplan quando o recurso ingressar na conta 

única da Universidade; 

g. realização do empenho, expresso por meio de nota de empenho emitida pela Superintendência 

de Contabilidade e Finanças (SCF) após a autorização pela Pró-Reitoria de Administração (Proad) e 

realizadas as providências cabíveis pela Proplan; 

h. parecer ou despacho da Diretoria de Inovação Tecnológica (DIT/PRPPG/Ufes), quando o projeto 

for relacionado a inovação, pesquisa tecnológica e transferências de tecnologias; e 

i. aprovação do Conselho Universitário, quando o valor do contrato for superior a R$ 3 milhões.  

 

 

2 - A ESTRUTURA FORMAL DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Para cada projeto deverá ser elaborado um Projeto Básico de Contratação de Fundação de Apoio, que 

não se confunde com o projeto pedagógico ou com a fundamentação teórica do projeto. Para tanto, 

poderá ser utilizado o modelo contido no Anexo I, disponível em https://contratos.ufes.br/downloads, 

ou equivalente, que contenha, no mínimo, os seguintes elementos: 

✓ Título do projeto; 

✓ Número do processo; 

✓ Unidade acadêmica/órgão a que se vincula o projeto; 

✓ Objeto do projeto; 

✓ Descrição e justificativa do projeto; 

✓ Resultados esperados do projeto e os indicadores para mensuração; 

✓ Metas do projeto e indicadores para quantificá-los; 

✓ Prazo de execução do projeto com indicação da data prevista para início e término; 

✓ Nome, lotação, matrícula, CPF, ramal, celular e e-mail da coordenação do projeto/gestor e do 

fiscal do contrato; 

✓ Enquadramento do projeto segundo a Lei nº 8.958/1994; 

✓ Nome e CNPJ da fundação a ser contratada; 

✓ Valor estimado para o custo operacional da fundação de apoio; 

https://contratos.ufes.br/downloads
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✓ Valor total e fonte dos recursos financeiros e conta de ingresso; 

✓ Ressarcimentos previstos para a Ufes; 

✓ Justificativa de interesse pela contratação da fundação de apoio; 

✓ Prazo de vigência previsto para o contrato com a fundação de apoio; 

✓ Tarefas a serem executadas pela fundação a ser contratada; 

✓ Recursos tecnológicos e infraestruturais da Ufes a serem utilizados; 

✓ Critérios utilizados ou a utilizar para selecionar os bolsistas; 

✓ Critérios utilizados para definir o valor das bolsas; 

✓ Lista de servidores bolsistas participantes e valores a serem recebidos; 

✓ Lista de servidores não bolsistas participantes e valores a serem recebidos; 

✓ Pagamentos previstos a outras pessoas físicas e jurídicas por prestação de serviço; 

✓ Declaração de não infringência do teto constitucional para a remuneração de servidor público; 

✓ Declaração de atendimento do percentual mínimo de 2/3 de pessoal vinculado à Ufes; 

✓ Declaração de atendimento da legislação antinepotismo; 

✓ Planilha orçamentária com detalhamento dos cálculos das despesas previstas para o projeto; e 

✓ Cronograma físico e financeiro de execução. 

 
 
Quando for necessária a celebração de convênios, acordos de cooperação ou outros ajustes com o 
ente financiador do recurso, deverá ser providenciado um plano de trabalho, o qual deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 
 
I - Identificação do objeto a ser executado; 
 
II - Metas a serem atingidas; 
 
III - Etapas ou fases de execução; 
 
IV - Plano de aplicação dos recursos financeiros; 
 
V - Cronograma de desembolso; e 
 
VI - Previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases 
programadas. 
 
 
Os modelos de plano de trabalho se encontram disponíveis no site da DPI: www.contratos.ufes.br. 
 

 

 

http://www.contratos.ufes.br/
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3 - A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE 

FUNDAÇÃO DE APOIO 

Os contratos com fundações de apoio podem seguir dois tipos de modelos contratuais: bipartite e 

tripartite.  

No modelo bipartite, há apenas um instrumento jurídico, formalizado entre a Universidade e a 

fundação e elaborado pela Coordenação de Elaboração de Contratos e Convênios (CECC) da DPI.  

O modelo tripartite, por sua vez, pressupõe um instrumento jurídico entre a Universidade e uma 

empresa, com a interveniência administrativa da fundação. Ainda que exista um instrumento jurídico 

tripartite, há a necessidade da formalização de um contrato acessório entre a Universidade e a 

fundação. Dessa forma, serão celebrados dois instrumentos jurídicos.  

Este capítulo será subdividido com o intuito de demonstrar os procedimentos necessários a cada uma 

das modalidades.  

3.1 - TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE MODALIDADE CONTRATUAL BIPARTITE 

Para a tramitação dos processos cuja modalidade contratual é a bipartite, na qual há previsão de 

repasses do ente financiador à conta única da Universidade, as etapas do procedimento são:  

 

1) Abertura do processo, que deverá conter os seguintes documentos  (modelos disponíveis 

em https://contratos.ufes.br/downloads): 

1.1. Anexo I: Projeto básico de contratação da fundação; 

1.2. Anexo II: Planilha de receitas e despesas (detalhada); 

1.3. Anexo III: Cronograma físico-financeiro; 

1.4. Anexo IV: Declaração de não contratação de familiares; 

1.5. Anexo V:  Declaração de observância ao teto constitucional; 

1.6. Anexo VI: Declaração de observância ao percentual mínimo de 2/3 de participantes com 

vínculo com a Ufes; 

1.7. Anexo VII: Autorização para desempenho de atividades em projeto institucional; 

1.8. Planilhas de pesquisa de preços (fornecidas pelas fundações de apoio); 

1.9. Se aplicável, declaração de isenção do ressarcimento à Ufes (3%); e 

1.10 Se aplicável, declaração de isenção do Depe (10%); 

https://contratos.ufes.br/downloads
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2) Remessa do processo à DPI para verificar se a instrução está correta (facultativo); 

3) Submissão do projeto às aprovações: 

3.1. No caso de projetos originados nas unidades de ensino, pela câmara departamental e pelo 

conselho departamental ou pelo programa de pós-graduação e pelo conselho departamental do 

respectivo centro; 

3.2. No caso de projetos originados na direção do centro, a aprovação será somente pelo conselho 

departamental; 

3.3. Nos casos de projetos originados em órgãos suplementares e coordenados por servidores 

técnico-administrativos, pelo respectivo conselho deliberativo, podendo a aprovação, nesse caso, 

ser substituída por decisão monocrática do titular do órgão; 

3.4. Nos casos de projetos coordenados por docentes integrantes de órgãos suplementares, pela 

câmara departamental pertinente; e 

3.5. Nos casos de projetos originados em pró-reitorias, pela respectiva câmara ou órgão, podendo 

a aprovação, nesse caso, ser substituída por decisão monocrática do pró-reitor; 

4) Registro do projeto na pró-reitoria pertinente e fornecimento de Justificativa de Interesse 

Institucional; 

5) Parecer da DIT/PRPPG, caso o projeto seja de pesquisa tecnológica, inovação e transferência de 

tecnologias; 

6) Remessa do processo à DPI para verificar se o processo está instruído corretamente; 

7) Encaminhamento à Proad para autorização quanto à existência de dotação orçamentária na 

Proplan;  

8) Elaboração, pela DPI, da minuta do ato de dispensa e do contrato entre Ufes e a fundação de apoio 

e encaminhamento à Procuradoria Federal/Ufes para análise jurídica, acompanhada do instrumento 

jurídico a ser firmado com o ente financiador (quando for aplicável); 

9) Cumprimento das orientações contidas no parecer jurídico; 

10) Encaminhamento ao Conselho Universitário para aprovação, se o projeto tiver valor superior a R$ 

3 milhões, e, caso aprovado, envio para assinatura e publicação do Ato de Dispensa e Ratificação; ou, 

caso o projeto tenha valor inferior a R$ 3 milhões, encaminhamento do processo para a etapa de 

assinatura e publicação do Ato de Dispensa e Ratificação; 

11) Emissão do empenho, que deverá ser aprovada pela Proad. Caso seja aprovada, o processo seguirá 

para a Proplan, onde será realizado o destaque orçamentário e, em seguida, para a SCF, que efetuará 

o empenho e devolverá o processo à DPI; 

12) Estando devidamente instruído e atendidos os elementos constantes no § 3º do art. 59 da 

Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes, emissão do instrumento contratual pela DPI para que o coordenador 
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assine e providencie a coleta de assinaturas do fiscal e do representante da fundação; 

13)  Encaminhamento do instrumento contratual pela DPI ao Gabinete da Reitoria para coleta de 

assinatura do reitor, manifestando pelo atendimento dos elementos constantes no § 3º do art. 59 da 

Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes; e 

14) Por fim, coletadas as assinaturas, retorno do processo à DPI, para que o setor publique o contrato 

no Diário Oficial da União (DOU) e efetue os devidos registros nos sistemas de controle e a publicação 

no site www.contratos.ufes.br. Após, o processo seguirá ao coordenador para acompanhamento. 

 

3.2 – TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE MODALIDADE CONTRATUAL 

TRIPARTITE 

Para a tramitação dos processos cuja modalidade contratual é a tripartite, na qual há previsão de 

repasses do ente financiador diretamente à conta específica do projeto aberta pela fundação de apoio, 

as etapas do procedimento são:  

 

1) Abertura do processo contendo os seguintes documentos (modelos disponíveis 

em https://contratos.ufes.br/downloads): 

1.1) Anexo I: Projeto básico de contratação da fundação; 

1.2) Anexo II: Planilha de receitas e despesas (detalhada); 

1.3) Anexo III: Cronograma físico-financeiro; 

1.4) Anexo IV: Declaração de não contratação de familiares; 

1.5) Anexo V:  Declaração de observância ao teto constitucional; 

1.6) Anexo VI: Declaração de observância ao percentual mínimo de 2/3 de participantes com 

vínculo com a Ufes; 

1.7) Anexo VII: Autorização para desempenho de atividades em projeto institucional; 

1.8) Planilhas de pesquisa de preços (fornecidas pelas fundações de apoio); 

1.9) Se aplicável, declaração de isenção do ressarcimento à Ufes (3%); e 

1.10) Se aplicável, declaração de isenção do Depe (10%); 

2) Remessa do processo à DPI para verificar se o processo está instruído corretamente (facultativo); 

3) Submissão do projeto às aprovações: 

3.1. No caso de projetos originados nas unidades de ensino, pela câmara departamental e pelo 

conselho departamental ou pelo programa de pós-graduação e pelo conselho departamental do 

respectivo centro; 

http://www.contratos.ufes.br/
https://contratos.ufes.br/downloads
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3.2. No caso de projetos originados pela direção do centro, a aprovação será somente pelo 

conselho departamental; 

3.3. Nos casos de projetos originados em órgãos suplementares e coordenados por servidores 

técnico-administrativos, pelo respectivo conselho deliberativo, podendo a aprovação, nesse caso, 

ser substituída por decisão monocrática do titular do órgão; 

3.4. Nos casos de projetos coordenados por docentes integrantes de órgãos suplementares, pela 

câmara departamental pertinente; e 

3.5. Nos casos de projetos originados em pró-reitorias, pela respectiva câmara ou órgão, podendo 

a aprovação, nesse caso, ser substituída por decisão monocrática do pró-reitor; 

4) Registro do projeto na pró-reitoria pertinente e fornecimento de Justificativa de Interesse 

Institucional; 

5) Parecer da DIT/PRPPG, caso o projeto seja de pesquisa tecnológica, inovação e transferência de 

tecnologias; 

6) Remessa do processo à DPI para verificar se o processo está instruído corretamente; 

7) Estando correto, elaboração pela DPI da minuta do contrato entre a Ufes e a fundação de apoio e 

do termo com o ente financiador. Poderão ser apresentados modelos de minutas elaboradas pelo ente 

financiador, as quais serão encaminhadas à Procuradoria Federal/Ufes para análise jurídica; 

8) Cumprimento das orientações contidas no parecer jurídico; 

9) Encaminhamento ao Conselho Universitário para aprovação, se o projeto tiver valor superior a R$ 3 

milhões; 

10) Estando devidamente instruído e atendidos os elementos constantes no § 3º do art. 59 da 

Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes, emissão do contrato fundacional pela DPI para que o coordenador 

assine e providencie a coleta de assinaturas do fiscal e do representante da fundação no contrato 

fundacional e no instrumento jurídico que financia o projeto. Serão aceitas as assinaturas 

eletrônicas com certificação digital, utilizando as chaves públicas do ICP-Brasil ou o sistema 

interno de protocolo da Ufes (Lepisma). Caso o ente financiador possua sistema próprio de 

assinatura digital de documentos, deverão ser coletadas as assinaturas no instrumento jurídico do 

financiador nesta etapa; 

11)  Encaminhamento do contrato fundacional, do instrumento jurídico que financia o projeto e do ato 

de dispensa pela DPI ao Gabinete da Reitoria para coleta de assinatura do reitor, manifestando pelo 

atendimento dos elementos constantes no § 3º do art. 59 da Resolução 46/2019-CUn/Ufes. Serão 

aceitas as assinaturas eletrônicas com certificação digital, utilizando as chaves públicas do ICP-

Brasil ou o sistema interno de protocolo da Ufes (Lepisma). Caso o ente financiador possua 
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sistema próprio de assinatura digital de documentos, a coleta de assinaturas do reitor no instrumento 

jurídico do financiador ocorrerá nesta etapa; e 

12) Por fim, coletadas as assinaturas, retorno do processo à DPI para que o setor publique o 

instrumento jurídico tripartite e o contrato no DOU, e efetue os devidos registros. Nessa etapa, 

também será publicado o Ato de Dispensa e Ratificação, já aprovado e assinado anteriormente. Após, 

o processo seguirá ao coordenador para acompanhamento.  

 

 

4 - PROCEDIMENTO PARA MODIFICAÇÃO E ADITAMENTO DOS CONTRATOS 

COM FUNDAÇÃO 

É permitida, durante a execução do contrato, a sua modificação, desde que haja a correspondente 

modificação do projeto e que sejam observadas as orientações apresentadas neste capítulo. 

 

As principais alterações que o coordenador ou o fiscal poderão solicitar ao longo de um contrato são:  

A. Prorrogação do prazo do contrato; 

B. Modificação da planilha orçamentária com aumento, diminuição ou sem alteração do valor 

total; e 

C. Substituição de fiscal e gestor. 

 

As modificações referidas nos itens “A” e “B” são efetuadas por meio de termo aditivo, e a modificação 

referida no item “C” tramita de forma simplificada, pois pode ser concretizada por simples 

apostilamento ao contrato. Cumpre observar que o objeto do contrato não é passível de modificação. 

 

4.1 - A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

Os projetos da Universidade apoiados por fundação deverão ter objetos específicos e prazo 

determinado, de acordo com o instrumento contratado. 

No entanto, os projetos da Universidade não executados no prazo originariamente previsto poderão 

ser prorrogados para a sua conclusão, sempre de acordo com a legislação vigente, e desde que a 

prorrogação seja aprovada, conjuntamente, por: 

a) instância ou parceiro financiador; 
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b) instância ou órgão que aprovou o projeto originalmente; e 

c) pró-reitoria em que foi registrado o projeto. 

Para a prorrogação da vigência de um contrato firmado com fundação de apoio, é indispensável que: 

✓ Seja anexado ao processo original o extrato de registro do projeto contemplando a data a ser 

prorrogada. 

✓ Seja anexada ao processo original a ata de aprovação da prorrogação no 

departamento/colegiado ou centro; 

✓ Seja anexado ao processo original o cronograma físico-financeiro atualizado de acordo com a 

nova data de vigência; 

✓ Seja encaminhado o pedido de prorrogação devidamente justificado à Diretoria de Projetos 

Institucionais com, no mínimo, 30 dias de antecedência em relação ao vencimento do contrato; 

✓ A Coordenação de Elaboração de Contratos e Convênios elabore o Termo Aditivo de 

prorrogação;  

✓ A Procuradoria Federal não identifique impedimento jurídico à prorrogação contratual; e 

✓ A assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato ocorra antes do encerramento da 

vigência do contrato que se deseja prorrogar. 

 

O prazo mínimo de 30 dias de antecedência se faz necessário para que o fluxo descrito a seguir seja 

tempestivamente cumprido: 

a) Análise do processo e elaboração do termo aditivo – Compreende a verificação da instrução 

processual e, caso presentes todos os requisitos, a emissão da minuta do termo aditivo. Caso haja a 

necessidade de complementação do processo, os autos são devolvidos ao coordenador para 

providências. Quando o processo está corretamente instruído, esta etapa, em média, é realizada no 

prazo de 24 a 48 horas, contadas do recebimento dos autos. 

b) Encaminhamento da minuta para análise pela Procuradoria Federal – A análise jurídica pode 

demandar até 15 dias, a critério da Procuradoria Federal.  

c) Encaminhamento do parecer da Procuradoria Federal à Proad – Para que a Administração 

Superior da Ufes tome conhecimento e adote a orientação da Procuradoria Federal, o seu parecer é 

encaminhado à Proad, que o despacha à DPI. Esta etapa usualmente é realizada em prazo de até 24 

horas. 

d) Atendimento das recomendações da Procuradoria Federal – Após o recebimento do processo, 

um membro da equipe da Coordenação de Elaboração de Contratos e Convênios (CECC/DPI) efetua 

cuidadosa leitura e interpretação do parecer da Procuradoria Federal e adota as providências cabíveis, 



MANUAL DE CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO 

DPI - DIRETORIA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS 

normalmente, em prazo de 24 a 48 horas do recebimento dos autos. Quando tais providências 

implicam devolver o processo ao setor de origem, para complementação da instrução processual ou 

para prestação de esclarecimentos, a demanda de tempo para a execução desta etapa passa a não 

depender da DPI, e sim da agilidade do setor de origem em responder. 

e) Verificação da situação cadastral da fundação – A DPI verifica as certidões de regularidade 

fiscal, previdenciária e trabalhista, bem como a validade do credenciamento da fundação no Ministério 

da Educação (MEC) e no Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 

f) Emissão das vias para assinatura – Após o atendimento das recomendações efetuadas pela 

Procuradoria Federal, a CECC/DPI verifica, em caráter terminativo, a sua adequada instrução, emite o 

termo aditivo e sugere o encaminhamento das vias para assinatura ao diretor da DPI. Após autorização 

do encaminhamento das vias para assinatura, o processo é despachado ao setor de origem. 

g) Coleta das assinaturas – O coordenador recebe o processo, assina a via, coleta a assinatura do fiscal 

do contrato (por meio do sistema de protocolo – Lepisma) e da fundação de apoio (via token) e devolve 

o processo à DPI. Serão aceitas as assinaturas eletrônicas com certificação digital utilizando as chaves públicas 

do ICP-Brasil ou o sistema interno de protocolo da Ufes (Lepisma). Caso o ente financiador possua sistema 

próprio de assinatura digital de documentos, deverão ser coletadas as assinaturas no instrumento 

jurídico do financiador nesta etapa. 

h) Publicação do instrumento – A DPI recebe o processo, coleta a assinatura do reitor e efetua a 

publicação do ato no DOU. Após a publicação, junta ao processo a referida publicação, registra nos 

sistemas internos, publica no site www.contratos.ufes.br e devolve o processo ao coordenador para 

acompanhamento de sua execução.  

i) Excepcionalmente, a DPI receberá processos com prazo inferior a 30 dias do vencimento, desde 

que o coordenador do projeto ou o seu preposto assuma o compromisso de efetuar gestões com os 

demais órgãos envolvidos para acelerar o atendimento de todas as etapas que ocorrem fora da DPI. 

 

4.2 MODIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM AUMENTO, 

DIMINUIÇÃO OU SEM ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL 

Para elaboração do termo aditivo, é imprescindível observar os seguintes requisitos: 

a. Por determinação legal, o contrato deve estar válido e dentro do prazo de vigência. Uma vez 

expirada a vigência contratual, não é possível modificar um contrato. 

b. Os termos aditivos que objetivem acrescentar ao contrato valor superior a R$ 3 milhões deverão 

ser aprovados pelo Conselho Universitário antes da formalização. 
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c. O pedido de modificação deve ser baseado em justificativa fundamentada e conter planilha com 

quatro colunas, conforme modelo disponível em https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos, nas 

quais estejam informadas: 1. as rubricas da planilha orçamentária; 2. As receitas e despesas 

anteriormente previstas; 3. As receitas efetivamente realizadas até o momento; e 4. As despesas 

reorçamentadas. 

d. O cronograma físico-financeiro deverá ser ajustado de acordo com a alteração realizada na 

receita do projeto e anexada aos autos (modelo disponível em 

https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos); 

e. A planilha de receitas e despesas detalhada contendo os anexos deverá ser ajustada de acordo 

com as modificações propostas e anexada aos autos (modelo disponível em 

https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos); 

f. Após a juntada aos autos dos documentos listados, a modificação deverá ser submetida à 

aprovação de uma das instâncias que originalmente aprovaram o projeto: câmara departamental, 

programa de pós-graduação ou conselho departamental do respectivo centro. 

 

A título de exemplificação, tem-se a tabela a seguir: 

RECEITAS PREVISTO REALIZADO 1º REORÇAMENTAÇÃO 

REPASSE R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 

RENDIMENTO    R$ 100,00 

TOTAL DAS RECEITAS 1.000,00 R$ 500,00 R$ 1.100,00 

DESPESAS    

DIVERSOS 1.000,00 500,00 1.100,00 

TOTAL DE DESPESAS 1.000,00 500,00 1.100,00 

 

Se houver uma segunda reorçamentação, deverá ser incluída uma coluna entre a da primeira 

reorçamentação e a do realizado, conforme segue: 

RECEITAS PREVISTO REALIZADO 
1º 
REORÇAMENTAÇÃO 

2º 
REORÇAMENTAÇÃO 

REPASSE R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

RENDIMENTO 1   R$ 100,00 R$ 100,00 

RENDIMENTO 2    R$ 200,00 

TOTAL DAS 
RECEITAS 

1.000,00 R$ 800,00 R$ 1.100,00 R$ 1.300,00 

DESPESAS     

DIVERSOS 1.000,00 R$ 800,00 1.100,00 R$ 1.300,00 

TOTAL DE 
DESPESAS 

1.000,00 R$ 800,00 1.100,00 R$ 1.300,00 

https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
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A cada reorçamentação, é procedida uma análise da planilha apresentada, a fim de verificar o 

cumprimento das exigências das normas da Universidade. Se forem detectados erros ou 

inconsistências, o processo é despachado ao coordenador com os devidos apontamentos para que 

sejam feitas as adequações necessárias. 

 

Se não for necessário complementar a instrução processual ou corrigir a planilha, a CECC/DPI submete 

o processo à Proad para autorizar a verificação de dotação orçamentária junto à Proplan, caso a 

reorçamentação seja de acréscimo de valor. 

 

Retornando à DPI, a CECC elabora o termo aditivo e submete à análise e emissão de parecer jurídico 

pela Procuradoria Federal.  Emitido o parecer pela Procuradoria, se existir qualquer ressalva em razão 

de ausência de algum documento da instrução processual ou tratar de recomendação cujo 

cumprimento não seja de competência da DPI, o processo é encaminhado ao setor de origem para que 

seja providenciado o que for solicitado. 

 

Inexistindo ressalvas ou sendo elas sanadas pelo setor competente, a DPI verifica as certidões de 

regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, bem como a validade do credenciamento da fundação 

no MEC e no MCT.  

 

Quando da reorçamentação advierem gastos adicionais, faz-se necessário reforçar o empenho. Para 

tanto, o processo é enviado ao pró-reitor de Administração, que, após autorização, encaminha os 

autos à Proplan para que seja efetuado o destaque orçamentário. Em seguida, o processo é 

encaminhado à SCF para reforço de empenho.  

 

Após a emissão do empenho, são emitidas as vias do termo aditivo e, caso o diretor da DPI confirme o 

adequado cumprimento da instrução processual, elas serão encaminhadas ao setor de origem para 

coleta de assinaturas.  

 

Nessa fase, cabe ao coordenador do projeto assinar as vias, coletar a assinatura do fiscal, do 

representante da fundação, por meio digital, e após, encaminhar à DPI para que proceda com a coleta 

de assinaturas do reitor. Serão aceitas as assinaturas eletrônicas com certificação digital utilizando as 

chaves públicas do ICP-Brasil ou o sistema interno de protocolo da Ufes (Lepisma). Caso o ente 
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financiador possua sistema próprio de assinatura digital de documentos, deverão ser coletadas as 

assinaturas no instrumento jurídico do financiador nesta etapa. 

 

Retornando os autos à DPI, será providenciada a publicação no DOU, o arquivamento da via da 

Universidade, o registro nos sistemas de controle e a publicação no site www.contratos.ufes.br.  

 

Após esse procedimento, o processo será encaminhado ao coordenador do projeto para 

acompanhamento da execução. 

 

4.2.1 DA TRANSFERÊNCIA DE FUNDO DE RESCISÃO  

Sobre o fundo de rescisão transferido de outro projeto não haverá incidência dos percentuais do Depe 

e ressarcimento à Ufes, considerando que os valores transferidos devem corresponder exatamente 

aos recursos necessários para uma eventual rescisão contratual, nos termos do § 2º, artigo 23 da 

Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes.  

 

A solicitação de transferência deverá vir acompanhada de demonstrativo dos cálculos dos recursos 

necessários para eventual rescisão contratual, nos termos do § 2º, artigo 23 da Resolução nº 46/2019-

CUn/Ufes.  

 

A planilha orçamentária deverá ser adequada de acordo com o exemplo a seguir: 

RECEITAS PREVISTO REALIZADO 1º REORÇAMENTAÇÃO 

REPASSE R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 

RENDIMENTO  --- --- R$ 100,00 

FUNDO DE RESCISÃO 
TRANSFERIDO DO 
CONTRATO Nº XX/XXXX 

--- --- R$ 500,00 

TOTAL DAS RECEITAS R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 1.600,00 

 

4.3 FLUXOGRAMA 
 

 
Para melhor visualização das etapas, segue o fluxograma de procedimento para alteração contratual: 

 

http://www.contratos.ufes.br/
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4.4 - AS SUBSTITUIÇÕES DE FISCAL E COORDENADOR 

Nos casos em que a alteração a ser realizada no contrato seja mera anotação ou registro de situação, 

sem que ocorra alteração no núcleo obrigacional determinado, basta à Diretoria de Projetos 

Institucionais a elaboração de termo de apostilamento, que é utilizado, principalmente, nos seguintes 

casos: 

i. Para substituição de coordenador ou fiscal do contrato; ou 

ii. Para retificação de redação de cláusulas do contrato. 
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Ao designar o fiscal, o coordenador do projeto deverá observar o princípio da segregação de funções. 

Dessa forma, uma mesma pessoa não deverá desempenhar simultaneamente mais de um desses 

papéis no mesmo contrato. Também não é recomendável que servidores da Universidade que ocupem 

cargo de direção nas fundações de apoio atuem como fiscal de contratos com essa mesma fundação 

de apoio, em conformidade com o disposto no artigo 12, § 1º, inciso IV,  do Decreto nº 7.423/2010:  

§ 1º  Na execução do controle finalístico e de gestão de que trata o caput, o órgão 
colegiado superior da instituição apoiada deverá: 
(...); 
IV - observar a segregação de funções e responsabilidades na gestão dos contratos, 
bem como de sua prestação de contas, de modo a evitar que a propositura, 
homologação, assinatura, coordenação e fiscalização do projeto se concentrem em 
um único servidor, em especial o seu coordenador;  

 

A solicitação para substituir o coordenador do projeto ou o fiscal deve ser feita por meio de despacho 

no processo endereçado à DPI, contendo: 

1. Nome, lotação, matrícula Siape e CPF do(s) novo(s) designado(s); 

2. Declaração de não contratação de familiares, salvo processo seletivo (modelo disponível em 

https://contratos.ufes.br/downloads); 

3. Declaração de não infringência do teto constitucional assinada por cada novo bolsista servidor 

público (modelo disponível em https://contratos.ufes.br/downloads); e 

4. Autorização para participação do projeto assinada pelo técnico-administrativo ou docente e pela 

respectiva chefia imediata (modelo disponível em https://contratos.ufes.br/downloads). 

 

Após o recebimento do processo e a confirmação do adequado cumprimento da instrução processual, 

são emitidas as vias do termo de apostilamento. 

 

O processo é encaminhado ao coordenador do projeto para coletar as assinaturas do(s) novo(s) 

designado(s) e do representante da fundação. Serão aceitas as assinaturas eletrônicas com certificação 

digital utilizando as chaves públicas do ICP-Brasil ou o sistema interno de protocolo da Ufes (Lepisma). 

Caso o ente financiador possua sistema próprio de assinatura digital de documentos, deverão ser 

coletadas as assinaturas no instrumento jurídico do financiador nesta etapa. 

 

Retornando os autos à DPI, com as vias devidamente assinadas, será realizada a coleta de assinaturas 

do reitor, o arquivamento da via da Universidade, o registro nos sistemas de controle e a publicação 

em www.contratos.ufes.br.  

https://contratos.ufes.br/downloads
https://contratos.ufes.br/downloads
https://contratos.ufes.br/downloads
http://www.contratos.ufes.br/
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Após esse procedimento, o processo será encaminhado ao coordenador do projeto para 

acompanhamento da execução. 

4.5 - ALTERAÇÃO DE PARTICIPANTES E BOLSISTAS NO PROJETO  

A concessão de bolsas a docentes e servidores técnico-administrativos da Ufes ficará condicionada à 

relação nominal de bolsistas no projeto básico, acompanhada do número de identificação funcional, 

da carga horária de dedicação ao projeto, da duração e do valor da bolsa, nos termos do art. 15 da 

Resolução nº 46/2019-CUn/Ufes. 

 

A primeira instância que deliberou quanto à aprovação do projeto deverá deliberar caso seja 

necessário alterar a lista nominal contida no projeto básico para inclusão de bolsistas. 

 

Nos casos em que a alteração a ser realizada no contrato seja referente à inclusão nominal de bolsistas, 

o coordenador deverá encaminhar o processo à Diretoria de Projetos Institucionais para a elaboração 

de termo de apostilamento, contendo: 

1. Relação nominal de participantes/bolsistas atualizada, acompanhada do número de identificação 

funcional, da carga horária de dedicação ao projeto, da duração e do valor da bolsa; 

2. Declaração de não infringência do teto constitucional assinada por cada novo bolsista servidor 

público (modelo disponível em https://contratos.ufes.br/downloads); 

3. Autorização para participação do projeto assinada pelo técnico-administrativo ou docente e pela 

respectiva chefia imediata (modelo disponível em https://contratos.ufes.br/downloads); 

4. Ata de aprovação da Relação nominal de bolsistas na primeira instância que deliberou quanto à 

aprovação do projeto; e 

5. Justificativa e solicitação para a alteração dos bolsistas. 

https://contratos.ufes.br/downloads
https://contratos.ufes.br/downloads

