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Instrução Normativa Nº 008/UNIR/PROPLAN/2014, 07 de Maio de 2014 

 
Estabelece procedimentos para liquidação e 
pagamento no âmbito da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia. 

 

A Pró-Reitora de Planejamento da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, usando de 

suas atribuições regimentais e considerando a necessidade de: 

Estabelecer critérios relativos a procedimentos para liquidação e pagamento no âmbito da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia; 

 

 

RESOLVE: 

 Expedir a presente Instrução Normativa com a finalidade de estabelecer procedimentos 

para liquidação e pagamento de despesas com aquisição de bens, obras e serviços, bem como  

bolsas e auxílios concedidos no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E BASE LEGAL 
 

Art.1º. Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 
I - Ordem de pagamento: despacho exarado por autoridade competente, determinando que a 

despesa seja paga por meio de documentos processados conforme definido no Art. 64 da Lei Nº. 
4.320, de 17 de março de 1964. 
 
II – Fiscal ou gestor do contrato: o representante da Administração, especialmente designado, 
na forma dos art. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97, para exercer o 
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, o qual deverá relatar e documentar 
eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, e 
propor soluções e sanções que entender cabíveis para regularização das faltas e problemas 
observados. 
 
Art.2º A presente instrução normativa tem como base legal: 
 
I - os Artigos 58, 62, 63 e 64 da Lei n.º 4.320/64.  
II – Art.: 21, 22, 42 a 44 do Decreto n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986; 
III - Art. 5º, inciso III do § 2º do Art. 7ª, Art. 14 e 15, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993; e; 
IV – Art.: 31 a 36 da Instrução Normativa Nº 02, de 30 de Abril de 2008 da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP 
(Versão compilada). 
 

Art.3º. O pagamento dos bens e serviços está devidamente previsto na base legal, a qual deverá 
ser observada pelos servidores em conjunto com os procedimentos contidos nesta instrução 
normativa e em outras que disciplinem o processo de aquisição no âmbito da Universidade Federal 
de Rondônia. 
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CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO 
 

Seção I 
Do Procedimento para Pagamento de Bens, Obras e Serviços. 

 

Art.4º. Ao Fiscal de Contrato (ou à Comissão de Recebimento, no caso de bens adquiridos) 
incumbe: 
 
  I - Anexar ao pedido de pagamento os documentos de sua responsabilidade (ANEXO I, II e VI), 
bem como os de responsabilidade do Fornecedor (ANEXO III) ou nos casos de contratos de 
serviços continuados , arquivar a documentação em pasta própria para a finalidade de 
acompanhamento e fiscalização;  
 II - Conferir se os documentos estão devidamente assinados e vigentes; 
III - Certificar a Nota Fiscal com carimbo específico (carimbo de certifico), assinando-a com 
carimbo do fiscal e datando-a a caneta (observar que a data do certifico deverá ser igual ou 
posterior ao da emissão da nota fiscal); 
IV - Assegurar o envio da solicitação de pagamento com a documentação completa ou certificar 
que todos os documentos foram conferidos e arquivados. 
 
§ 1º Nos casos de Contratos de serviços continuados, toda a documentação deverá ser organizada 
em pastas em meio físico e digital sob a guarda e responsabilidade do Fiscal do Contrato, até a 
finalização do contrato. 
 
§ 2º Se houver substituição do fiscal, a pasta deverá ser repassada ao novo fiscal Portariado. 
 
§ 3º O processo de fiscalização do Contrato será autuado pela Pró-Reitoria de Administração 
(PRAD) no inicio do Contrato e encaminhado à PROPLAN no final do Contrato para compor a 
documentação de pagamentos. 
 
§  4º Durante o Contrato, o Fiscal do Contrato é responsável pelo recebimento, conferência, guarda 
e fornecimento de todos os comprovantes e informações relativas ao contrato. 
 
Art.5º. Em caso de Contrato de Obras, a nota fiscal deverá ser certificada pelo(s) fiscal (is) da obra 
e o relatório assinado em conjunto com o fiscal do Contrato.  
 
Art.6º. Nas aquisições de bens permanentes deverão ser anexados ao memorando de solicitação 
de pagamento os Termos de Recebimento de Material (anexo VI) e os Termos de 
Responsabilidade. 
 
Art.7º. Nos casos de aquisições de bens de consumo deverá ser anexado os Termos de 
Recebimento de Material (anexo VI), informando a classificação contábil para efeito de registro no 
sistema.  
 
Art.8º. Realizados os procedimentos acima, a documentação completa deverá ser encaminhada 
pela Chefia Imediata do fiscal à PROPLAN por meio de memorando onde conste o número da 
nota fiscal, o valor, o mês de competência, o nome da empresa, número do contrato e o objeto; 
 
Art.9º. No caso de multas e/ou penalidades contratuais, o fiscal deve calcular, notificar a 
contratada e solicitar a glosa no relatório, para autorização da PROPLAN. 
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Seção II 
Do Procedimento para Pagamentos de Auxílios e Bolsas 

 

Art.10º. O Gestor da Unidade deve solicitar à PROPLAN, no início de cada exercício, a emissão de 
empenho estimativo para os auxílios e bolsas, detalhando quantidade, valores e vigência, 
conforme plano de trabalho (planejamento do ano). 
 
Art.11º. Nos casos permitidos pelas normas em vigor, os Auxílios deverão ser solicitados até o dia 
30 de cada mês, considerando que eles auxiliarão o aluno no mês seguinte. 
 
Art.12.º As bolsas poderão ser solicitadas no primeiro dia útil de cada mês, considerando as 
atividades desenvolvidas pelo beneficiado no mês anterior. 
 
Art.13º. No primeiro pagamento anexar toda a documentação de amparo legal, além do edital, e os 
Termos de Compromisso devidamente datados, assinados e arquivados no setor. 
 
Art.14º. Apresentar em cada pagamento: Declaração de Frequência Mensal (exceto para auxílios) 
e Planilha de Pagamento de Bolsas e Auxílios, conforme ANEXOS IV e V, devidamente 
identificadas e assinadas pelo gestor. 
 
Art.15º. O Gestor solicita o pagamento por meio de memorando à PROPLAN e envia também  
arquivo eletrônico contendo todos os dados dos bolsistas, mencionando o programa, o Campus, a 
quantidade, mês de competência, valor total e a entrada e saída de bolsista, quando houver. 
  

CAPÍTULO III 
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art.16º.  Caberá ao Fiscal do Contrato o acompanhamento e gerenciamento de todo procedimento 
para não perder prazo, e deter todo o controle do contrato em sua vigência. 
 
Art.17º. Os pagamentos decorrentes de convênios serão definidos conforme previsto nas diretrizes 
do sistema específico: SICONV (portal de convênios do Governo Federal). 
 
Art.18º. As dúvidas devem ser direcionadas à PROPLAN, para serem dirimidas nas respectivas 
áreas envolvidas. 
 
Art.19º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e ficará disponível 
para consulta e utilização na página eletrônica da PROPLAN (www.proplan.unir.br). 
 
Art.20º. Revoga-se a Instrução Normativa Nº 001/UNIR/PROPLAN/2013 de 02 de Janeiro de 2013. 
          
          
     Porto Velho, 07 de Maio de 2014. 

  

Osmar Siena 

 Pró-Reitor de Planejamento 

          Portaria nº 442/2012/GR/UNIR 

 

ANEXO I 

http://www.proplan.unir.br/
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO 

PROCESSO Nº 23118._________/_______-____ EMPENHO Nº. ______________ 

DADOS DO CONTRATO: 

Contratada: 

Contrato nº _____________ e Termo Aditivo ao contrato se houver 

Objeto: 

DATA ASSINATURA VIGÊNCIA VALOR GLOBAL 

_____/_____/________ _____/_____/________ R$ ____________________ 

DADOS DO FISCAL: 

Nome: do Fiscal do Contrato: Nome do Fiscal Substituto: 

Portaria (Nº e Data): 

Diretoria Responsável pelo Objeto Contratado: 

DADOS DO PAGAMENTO: 

Pagamento da NF/Fatura Nº _____________ referente ao período de apuração: 

 ____________ a ____________, no valor de R$ ________________ (______________ 

 ______________________________________________________________________ 

OCORRÊNCIAS: 

(glosas, multas e descumprimento de cláusulas contratuais): 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

  

Data da expedição do relatório: ASSINATURA E CARIMBO DO FISCAL: 

_____/_____/________ 

        No caso de Obras deverá ser assinado pelo Fiscal do Contrato e Fiscal da Obra. 
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ANEXO II  

 

PARA OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELO FISCAL OU ARQUIVADOS 
NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. 

1 Relatório de Execução do Contrato (Todas as Medições)  

2 Portaria do Fiscal do Contrato (1ª medição) 

3 Portaria do Fiscal da Obra (1ª medição) 

4 Cópia do Contrato  (1ª medição) 

5 Cópia da Nota de Empenho (1ª medição) 

6 Cópia da Publicação do Contrato (1ª medição)  

7 Cópia da ordem de serviço (1ª medição) 

8 Planilha Contratada (1ª medição)  

9 Planilha da medição (Todas as medições) 

10 Termo de Recebimento Provisório (Última medição) 

11 Cronograma Físico Financeiro Atualizado para todas as medições 
(considerando também a última medição) 

 

 

 

 

 

PARA CONTRATOS DIVERSOS 

 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELO FISCAL OU ARQUIVADOS 
NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. 

1 Relatório de Execução do Contrato  

2 Portaria do Fiscal do Contrato (somente no 1º pagamento) 

3 Cópia do Contrato (somente no 1º pagamento) 

4 Cópia da Nota de Empenho (somente no 1º pagamento) 

5 Cópia da Publicação do Contrato (somente no 1º pagamento) 

6 Cópia da ordem de serviço (somente no 1º pagamento) 

7 Termo de Recebimento de Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELO FORNECEDOR 
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  SOMENTE NO PRIMEIRO PAGAMENTO 

1 Décimo terceiro salário (informar a data para acompanhamento) 

2 Concessão de férias (informar data para acompanhamento) 

3 Eventual curso, treinamento e reciclagem (declaração) 

4 Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva (declaração) 

5 Comprovante de garantia (Antes da emissão da Ordem de Serviço) 

6 Anotação de Responsabilidade técnica – ART  

7 Cadastro Específico do INSS – CEI 

8 Alvará de Licença da Prefeitura 

9 RAIS Conforme Legislação Final do Ano quando for o caso 

10 Declaração do SIMPLES (Se Optante) 

11 Relação dos empregados assinada p/ empresa ref. ao contrato 

  Obs.: Os itens de 1 a 4 são obrigatórios no primeiro pagamento e nos demais casos haja 
alteração. 

  EM TODOS OS PAGAMENTOS 

12 Exame admissional dos empregados quando houver contratação 

13 Exame demissional dos empregados quando houver rescisão 

14 Relação dos empregados assinada p/ empresa ref. ao contrato 

15 Contrato ou registro individual do empregado quando houver contratação 

16 Termo de rescisão do empregado quando houver rescisão 

17 Manter atualizada a certidão do INSS  

18 Manter atualizada a certidão do FGTS  

19 Manter atualizada a certidão da RECEITA FEDERAL  

20 Manter atualizada a certidão negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS  

21 Nota fiscal, referente aos bens e serviços executados   

22 Declaração de existência de escrituração contábil regular 

23 GFIP (FGTS) do mês anterior - com autenticação bancária 

24 GPS (INSS) do mês anterior - com autenticação bancária 

25 GFIP-SEFIP- relação dos trabalhadores constante do arquivo 

26 Protocolo de envio de conectividade 

27 Relação de tomador/obra – RET 

28 Comprovante de pagamento dos trabalhadores (recibo de pagamento devidamente assinado ou 
comprovante de transferência bancária) 

29 Folha de pagamento dos trabalhadores 

30 Comprovante de pagamento de VALE TRANSPORTE quando for o caso 

31 Comprovante de pagamento de VALE ALIMENTAÇÃO quando for o caso 

32 CAGED quando houver rescisão ou admissão 

33 Diário de Obras preenchido até a data da medição , inclusive com a anotação da visita do fiscal 
para realização da mesma. 

  SOMENTE NO ÚLTIMO PAGAMENTO 

34 Certidão Negativa de Débito (CND) 

35 Recebimento provisório para liquidação despesas 

36 Certidão negativa do bombeiro para pagamento. 

37 Habite-se (quando for o caso) para pagamento. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA MENSAL 

 

Declaro para fins de pagamento que os bolsistas relacionados na Planilha de Pagamento 

de Bolsas e Auxílios tiveram frequência integral (ou desenvolveram as atividades 

previstas) no mês ................../20__.  Declaro, ainda, que a frequência individual 

devidamente assinada consta em nossos arquivos.  

 

Local e Data                                                            ........................................................... 

                                                                        Identificação e Assinatura do Gestor 

 

 

 

ANEXO V 

 

PLANILHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS E AUXÍLIOS 

 

Nome da bolsa ou Auxílio  – Campus – Pagamento Mês  …..  - 20___ 

 

 

ORD NOME CURSO MATRI CPF BANCO AG C/C VALOR 

1         

2         

3         

4         

5         

TOTAL R$  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
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TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº :                                                 

FORNECEDOR: 

CNPJ: 

NOTA FISCAL/FATURA  Nº: 

LICITAÇÃO Nº: 

 

CONSUMO                                                           SERVIÇO       

 

PERMANENTE 

 

ENTREGUE DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO:  SIM                           NÃO  

OBS: 

 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

 

     Carimbo e Assinatura                                       Porto Velho,             de                   de   

Ciente/Solicitante: 

 

Aceite/Almoxarifado: 

 

  

  


