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O�cio Circular nº 6/2021 - SECOC/DICONT/PROADI/UFMS

 

Campo Grande, 26 de maio de 2021.
 
Da: Secretária da Secoc/Dicont/Proadi - Secoc/Dicont/Proadi
 
Para: Gestores Contratuais, Faculdades, Ins�tutos, Campus, Pró-Reitorias, Diretorias,
Agências, Secretarias, Escola e outros.
 
Via: Dicont/Proadi e Gab/Proadi
 
 
Assunto: Prorrogações Contratuais

 

Senhores Gestores e Dirigentes das Unidades:

Diante da manutenção de sucessivos encaminhamentos de forma intempes�va
dos processos que visem a prorrogação contratual, reiteramos a importância da necessidade
do cumprimento do prazo es�pulado para a celebração de prorrogação contratual, sendo de
no mínimo 90 (noventa) dias, conforme descrito nos itens 2 e 8 do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos da UFMS (2455213) devendo ser observadas as tramitações
necessárias para a celebração do Termo Adi�vo, conforme Anexo III - Fluxograma Adi�vo
Contratual - Prorrogações (2575258).

Ressaltamos a documentação necessária a constar no processo conforme
o �po do serviço:

1. Serviço Con�nuado (visa atender à necessidade pública de forma
permanente e con�nua): 

a)  Atendimento ao disposto no Anexo I - Formulário de Prorrogação de
Contrato Con�nuo (2543302), com o link dos respec�vos documentos que demonstrem o
solicitado;

b) interesse público na manutenção do contrato, e, se necessário, informações
sobre os valores dos reajustes a serem aplicados se já transcorrido o interregno mínimo de 12
(doze) meses;

c) Cer�dões Fiscais atualizadas (Anexo II - 2575147), em atendimento a
manutenção, pela Contratada, de todas as condições de habilitação e qualificação (técnicas,
econômicas, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e jurídicas) exigidas na licitação, nos termos
do Art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93;

d) Pesquisa de mercado a fim de verificar se os preços contratados con�nuam
vantajosos para a Administração, contendo no mínimo 3 orçamentos (caso não seja possível,
jus�ficar); e

e) Declaração de exclusividade atualizada, empresa única a prestar o
serviço (Somente para contratos de Inexigibilidade).
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1.1. Contrato de Arrecadação (can�na, lanchonete, reprografia, demais
concessões de uso de espaço �sico):

a) interesse público na manutenção do contrato, e, se necessário, informações
sobre os valores dos reajustes a serem aplicados se já transcorrido o interregno mínimo de 12
(doze) meses;

b) Relatório do gestor informando a qualidade dos serviços prestados pela
empresa e o cumprimento das cláusulas contratuais;

b) Manifestação expressa da empresa quanto ao interesse e a necessidade
da prorrogação;

c) Cer�dões Fiscais atualizadas (Anexo II - 2575147), em atendimento a
manutenção, pela Contratada, de todas as condições de habilitação e qualificação (técnicas,
econômicas, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e jurídicas) exigidas na licitação, nos termos
do Art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93; e

d) Nos Contratos de can�na, lanchonete promover, junto ao mercado
adjacente do ramo de lanchonete escolar, em funcionamento nas Ins�tuições de Ensino
federais, estaduais ou municipais, pesquisas de preços dos produtos idên�cos aos ofertados
pela Concessionária, cuja finalidade des�na-se a adequação de preços pra�cados no âmbito
da UFMS.

 

2. Serviço por escopo (prestação de serviço específico em um período
predeterminado):

a) Parecer do gestor quanto a necessidade da prorrogação;

b) Relatório do gestor descrevendo a qualidade dos serviços prestados pela
contratada, o cumprimento das cláusulas contratuais pelo contratado e os valores já pagos;

c) Manifestação expressa da Empresa quanto ao interesse e a necessidade
da prorrogação; e

d) Cer�dões Fiscais atualizadas (Anexo II - 2575147), em atendimento a
manutenção, pela Contratada, de todas as condições de habilitação e qualificação (técnicas,
econômicas, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e jurídicas) exigidas na licitação, nos termos
do Art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.

 

2.1. Contrato com Fundação de Apoio:

a) Projeto atualizado/prorrogado e suas respec�vas aprovações pela Unidade
de Origem e pela Pró-Reitoria Competente;

b) Atualização do Plano de Trabalho a ser tratado juntamente com as unidades
da Agência de Internacionalização e Inovação - AGINOVA - Anexo IV - Fluxograma Adi�vo
Contratual - Fundação de Apoio (2576338);

c) O�cio da AGINOVA de solicitação de manifestação da Fundação de Apoio
acerca dos ajustes realizados no Plano de Trabalho;

d) O�cio da Fundação de Apoio de manifestação favorável ao Plano de Trabalho
readequado;

e) Documento de autorização do órgão financiador (quando aplicável);

f) Preenchimento do Formulário denominado "Alteração PT ref. a
Contrato/Convênio Fund. de Ap." - Anexo IV (2575407 - disponível no SEI para
preenchimento);
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g) Parecer do gestor quanto à necessidade da prorrogação com manifestação
sobre a execução do contrato realizada pela contratada FAPEC, sendo demonstrado a
vantajosidade na manutenção do instrumento;

h) Relatório do gestor descrevendo a qualidade dos serviços prestados pela
contratada, o cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada e os valores já pagos;

i) Cer�dões Fiscais atualizadas (Anexo II - 2575147), em atendimento a
manutenção, pela Contratada, de todas as condições de habilitação e qualificação (técnicas,
econômicas, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e jurídicas) exigidas na licitação, nos termos
do Art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.

 

3. Contratos celebrados no Programa de Assistência a Saúde - PAS/UFMS:

Após a tramitação necessária para a prorrogação Contratual, encaminhar para
a Secretaria de Contratos e Convênios - SECOC/DICONT/PROADI para publicação, devendo ser
observado o prazo es�pulado no Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/1993:

Parágrafo único.  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos
na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela
Administração até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994).

 

Caso não haja a necessidade de prorrogação, após o encerramento da vigência
ou a conclusão do objeto e demais procedimentos per�nentes ao contrato, deverá ser
elaborado o relatório de comprovação da execução dos serviços, conforme modelo de
Relatório Final disponível no SEI  consoante recomendação do Tribunal de Contas da União e
Art. 70 da IN nº 05/2017, ora transcrevemos: 

Os gestores dos contratos deverão elaborar relatórios de comprovação da execução dos
contratos, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93 (Tribunal de Contas da União).

Art. 70. Os fiscais deverão elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase de execução
do contrato, após a conclusão da prestação do serviço, para ser u�lizado como fonte de
informações para as futuras contratações (IN 05/2017 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão). 

Ressaltamos que a eventual negligência dos servidores responsáveis pela
gestão contratual quanto ao vencimento dos Contratos poderá acarretar em eventual
apuração de responsabilidade, conforme o caso, haja vista que a interrupção de serviços
essenciais e a consequente descon�nuidade das ações da UFMS, poderá ocasionar, além de
custo processual de uma nova contratação, danos irreparáveis ao bom andamento das
a�vidades ins�tucionais, impactando na sua missão ins�tucional.

Por fim, informamos a disponibilidade da consulta pública do Sistema de
Contratos e Convênios - SICON no endereço h�ps://sicon.ufms.br/consulta-publica, e
comunicamos  que a Secretaria de Contratos e Convênios está disponível para prestar
esclarecimentos e orientações aos Gestores e unidades interessadas pelo e-mail:
secoc.proadi@ufms.br e ramais 7052, 7937 e 7427.

 

Atenciosamente,

 

Panmella Candido Oguido
Secretária da Secoc/Dicont/Proadi

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
https://sicon.ufms.br/consulta-publica
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Marcio de Aquino
Diretor da Dicont/Proadi

 
Augusto Cesar Portella Malheiros

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

Documento assinado eletronicamente por Panmella Candido Oguido,
Secretário(a), em 26/05/2021, às 09:49, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcio de Aquino, Diretor(a), em
26/05/2021, às 11:51, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Portella
Malheiros, Pró-Reitor(a), em 26/05/2021, às 13:16, conforme horário oficial
de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2576835 e o código CRC 9FB53FD0.

 

SECRETARIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7427 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.002703/2021-42 SEI nº 2576835
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