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OBJETIVO DO PROCESSO 

Fiscalização técnica e administrativa da execução do contrato. 
 
DEFINIÇÕES E SIGLAS 

SEI: Sistema Eletrônico de Informações 
CO-INFRA: Coordenadoria de Infraestrutura 
PROAD: Pró-Reitoria de Administração 
PROPLAN: Pró-Reitoria de Planejamento 
DFCO: Divisão de FIscalização de Contratos e Obras 
CCL: Coordenadoria de Contratos e Licitações 
SIMEC: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 
NF: Nota Fiscal 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Id Atividade Ator Regra de negócio 

1 Solicitar portaria de 
designação 

CO-INFRA A CO-INFRA solicita portaria que designa 
gestores, fiscais técnicos e administrativos. 

2 Emitir portaria PROAD A secretaria da PROAD providencia a emissão 
da Portaria: gestor, fiscal técnico e fiscal 
administrativo. 

Abre processo em paralelo 

3 Incluir no SIMEC Fiscal 
Administrativo 

Cadastro da Obra na plataforma SIMEC, que 
tem por objetivo monitorar a obra e acompanhar 
a evolução da mesma, inclusão de todos os 
documentos pertinentes ao contrato, desde a 
licitação, contratação e finalização da obra. 
Atualização mensal da execução da obra, 
inserção de toda documentação recebida.  

4 Emitir a ordem de 
serviço 

Gestor do contrato Define o início da execução da obra. 

Fecha processo em paralelo 

Abre processo em paralelo 

5 Demandar a 
apresentação da 
autorização da 
construção  

Fiscal técnico O fiscal técnico deverá acionar a empresa 
contratada para que esta providencie junto ao 
órgão responsável (prefeitura) a emissão da 
licença para construir (alvará de construção).  

Solicita a contratada a apresentação de alvará 

Contratada apresenta alvará  

6 Vistoriar obra Fiscal técnico Fiscaliza a execução da obra in loco, coleta 
dados para emissão de planilhas mensais 
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(medições) da percentagem de execução da 
obra. 

Fecha processo em paralelo 

7 Elaborar planilha de 
medição 

Fiscal técnico As planilhas de medição buscam dar o 
percentual executado da obra até o presente 
momento em que é elaborada. 

Envio das planilhas de medição. 

Se a contratada entender necessário ela fará a contestação das planilhas. 

Medição aprovada e documentação trabalhista. 

8 Conferir 
documentação 
Trabalhista 

Fiscal 
Administrativo 

O fiscal administrativo do contrato, faz análise e 
conferência  da documentação. Se estiver a 
documentação toda completa, a fiscalização 
autoriza a contratada a emitir a nota fiscal. Caso 
não estiver, a contratada não fica autorizada a 
emitir a nota fiscal até a sua regularização.  

Se a documentação estiver completa o processo segue para a atividade intermediária de envio de 
documentação completa para a contratada. Se a documentação não estiver completa o processo 
segue para a atividade intermediária de Encaminhar para complementação de documentos para a 
contratada. 

Envio da documentação completa para a contratada. 

Complementação de documentos para a contratada em caso de erro ou falta. 

Receber documentação revisada pela contratada. 

Envio da Nota Fiscal em caso de documentação completa. 

9 Controlar dotações 
e empenhos 

Fiscal 
Administrativo 

Gerenciamento das dotações orçamentárias e 
empenhos, referente aos contratos, utilização 
de planilhas para controle financeiro de cada 
obra.  

10 Abrir processo no 
SEI 

Fiscal 
Administrativo 

O fiscal administrativo abre processo no SEI 
(relacionado com o processo do contrato para 
execução da obra), solicitando pagamento da 
nota fiscal, inclui toda a documentação exigida, 
que consta no contrato. 

Abre processo em paralelo 

11 Atestar a nota fiscal Fiscal 
Administrativo 

Assinam com responsabilidade solidária. O 
formulário de ateste das notas fiscais referente 
às medições. 

12 Atestar a nota fiscal Gestor do contrato Assinam com responsabilidade solidária. O 
formulário de ateste das notas fiscais referente 
às medições. 
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Fecha processo em paralelo 

13 Pagar o objeto do 
contrato 

PROAD (CCF) A Proad executa o pagamento da NF (nota 
fiscal) em partes mensais de medições relativos 
ao percentual de conclusão.  

14 Receber 
provisoriamente 

Fiscal técnico Após a última medição, e conferência de toda a 
documentação apresentada pelos fiscais 
técnico e administrativo, faz avaliação do 
serviço ou bem (objeto do contrato), elabora um 
resumo da fiscalização contratual, e emite o 
Termo de Recebimento Provisório. (Após a 
execução do contrato, a obra será recebida 
provisoriamente pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
no prazo de até quinze dias da comunicação 
escrita do contratado de que a obra foi 
encerrada). 

15 Vistoriar o objeto Fiscal técnico Fica o contratado obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados. (Retroalimentada pela 
atividade 18) 

Se o objeto do contrato estiver sem nenhum defeito ou incorreção o processo segue para a 
atividade 16. Se houver algum defeito ou incorreção o processo segue para a atividade 17. 

16 Solicitar emissão 
de portaria 
recebimento  

Gestor do contrato O gestor do contrato solicita a emissão da 
portaria de recebimento definitivo constando 
que o objeto foi recebido e está de acordo com 
o contrato firmado entre a Administração e a 
contratada.  

17 Encaminhar à 
contratada 

Fiscal técnico O gestor, verificando defeitos ou incorreções, 
solicita a contratada que tome providências 
quanto ao objeto e o regularize de acordo com 
o contrato.  

18 Retorno sobre 
correções 

Fiscal técnico Retorno sobre as demandas relativas a 
defeitos.  

19 Emitir portaria da 
comissão de 
recebimento 

Gabinete reitoria Emissão da portaria que designa a comissão do 
Recebimento definitivo. 
 

20 Vistoriar o objeto Comissão de 
recebimento 
definitivo 

Vistoria de obra após o recebimento provisório 
e emissão de relatório para recebimento 
definitivo. Junta de fiscais.  

Se o objeto do contrato estiver sem nenhum defeito ou incorreção o processo segue para a 
atividade 21. Se houver algum defeito ou incorreção o processo segue para a atividade 22.  
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21 Emitir  Termo de 
Recebimento 
Definitivo 

Comissão de 
recebimento 
definitivo 

Emissão do termo de Recebimento Definitivo 
pelo gestor do contrato, mediante Ofício, 
solicitando a concordância e assinatura da 
mesma, que após a assinatura , envia de volta 
para o Gestor. Posterior a leitura do Termo de 
Recebimento provisório, confere se não há 
irregularidades que impeçam o pagamento da 
última nota fiscal, ou caso haja, que seja 
realizada a correção e faça os ajustes 
necessários para que se possa emitir o Termo 
de Recebimento Definitivo. Tem 90 dias para 
receber de forma definitiva o objeto contratado, 
a partir do recebimento provisório. 

22 Encaminhar à 
contratada 

Comissão de 
recebimento 
definitivo 

O fiscal, verificando defeitos ou incorreções, 
solicita a contratada que tome providências 
quanto ao objeto e o regularize de acordo com 
o contrato.  

23 Retorno sobre 
correções 

Comissão de 
recebimento 
definitivo 

Retorno sobre as demandas relativas a 
defeitos.  

24 Concluir no SIMEC Fiscal 
Administrativo 

Após receber a obra definitivamente, insere-se 
o relatório do termo de recebimento definitivo 
dentro da plataforma SIMEC e com esse 
relatório conclui-se a obra no sistema.  

 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

IN nº 05/2017, de 26 de maio de 2017, oriunda do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 
 

 
RESPONSABILIDADES 

Papel Responsabilidade 

Dono do processo Viviane Gentil Kanitz 

E-mail proplan@unipampa.edu.br 

Telefone/Ramal 2721 

Líder de Melhoria Igor Dornelles de Dorneles, Jaqueline Souza de Souza 

E-mail igordorneles@unipampa.edu.br, jaquelinesds@unipampa.edu.br 

Telefone/Ramal 2723 
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