Fornecedores

1 ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
Executar o
serviço
contratado

Estabelecer um
prazo para a
regularização

Sim

Observar INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 2/2021
COC/DIRAD/PROAP/REITORIA/IFCE

Em conformidade
com a lista de
verificação da AGU

Solicitar a
regularização
Vencimento do prazo
para a regularização

Solicitar para o gestor do
contrato se manifestar
sobre a essencialidade do
serviço
Elaborar a
minuta do termo
aditivo

Não
Checar a manutenção de condições de
habilitação e ausência de suspensão,
impedimento e inidoneidade

Não

Há pendências nas
condições de
habilitação?

Sim

Comunicar aos
interessados
(Gestor, fiscais,
demandante)

Se houver termo de
referência ou projeto
básico, encaminhar
para aprovação

Lançar
informações no
COMPRASNET
contratos

Elaborar a nota
técnica

Receber
documento
assinado

Setor de contratos

Verificar a
documentação

Solicitando a
autorização, a
justificativa e a
consulta jurídica.

Realizar as
adequações
necessárias

Elaborar o termo
aditivo

Disponibilizar
para assinaturas

Encaminhar o
termo aditivo

Verificar se a
garantia foi
entregue no
prazo

Não

Sim

Processo
administrativo
punitivo

Incluir contrato,
publicação,
portaria e
garantia, se
houver, no
COMPRASNET
contratos

Não

Sim

Há acréscimo?
Solicitar o
registro da
garantia

Publicar no
portal do IFCE

Elaborar
consulta jurídica

Informar ao setor
orçamentário a
alteração de valor

Setor de contabilidade

Solicitar
disponibilidade
orçamentária e
nota de
empenho

Registrar o
saldo do
contrato

Setor de orçamento
Gestor ou Fiscal de contrato

Coletar duas
assinaturas de
testemunha

Não

Solicitar a
emissão do
registro de saldo

Acréscimo

Gabinete do campus ou Proap

Solicitar a
garantia

Há acréscimo?

Completar a lista
de verificação

Supressão

Dotação
orçamentária

Solicitar
alteração
quantitativa do
contrato

Conforme modelo SEI Solicitação de
Acréscimo/Supressão no
Contrato

Registrar a
garantia

Emissão de
empenho

Manifestar
sobre a
essencialidade
do serviço

Solicitação de alteração
quantitativa do contrato

Fiscalizar
contrato

Elaborar a
justificativa e a
autorização

Encaminhar para
consulta jurídica

Solicitar
atendimento da
manifestação
jurídica

Solicitar análise
jurídica

Decidir quanto a
continuidade do
processo

Análise jurídica

Autoridade competente

Procuradoria Jurídica

Foi entregue no prazo?
Sim

Publicar no DOU

Publicar no
boletim de
serviços

Há
impedimentos,
suspensões ou
inidoneidade?

É acréscimo ou supressão

Alteração contratual - Acréscimos e supressões

Enviar a garantia
prevista no
contrato

Assinar
Regularizar

Análise jurídica

Assinar
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Elaborar o
resumo no SEI
Conclusão do
resumo no SEI

