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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

GABINETE DA REITORIA

DESPACHO DO REITOR Nº 8/2020, DE 30 DE JANEIRO DE 2020

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto da UNIR; pela Portaria nº
198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 04/03/2016, Seção 2, p.19; considerando o
Processo n° 999055872.000129/2019-09;

RESOLVE:

Retificar, parcialmente, o teor do Despacho do Reitor nº 06, de 23/01/2020, publicado no DOU nº
17, de 24.01.2020, p.29, seção 2, e no Boletim de Serviço nº 07, de 23.01.2020, nos seguintes termos:

Onde se lê: “no período de 15/01/2018 a 20/07/2020”.

Leia-se: “no período de 15/01/2020 a 20/07/2020”.

Prof. Dr. Marcelo Vergotti
Vice-Reitor no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VERGOTTI, Vice-Reitor, em 30/01/2020, às 16:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0348927 e o código CRC 4D464BD2.

Referência: Processo nº 999055872.000129/2019-09 SEI nº 0348927
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 03 DE JANEIRO DE 2020

  

Revoga a Instrução Normativa nº
002/PRAD/UNIR de 12 de março de 2018 que
estabelece procedimentos para aquisição de
bens, contratação de serviços, administração de
contratos, cadastro de fornecedores e aplicação
de penalidades no âmbito da Fundação
Universidade Federal de Rondônia e a Instrução
Normativa nº 006/PRAD/UNIR de 17 de
dezembro de 2019.

O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO - SUBSTITUTO e o PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO
 DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições previstas no Estatuto e no
Regimento Geral da UNIR, considerando a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando a Instrução
Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG),
considerando a Instrução Normativa nº 01, de 10 de janeiro de 2019 do Ministério da Economia - ME,
considerando a Instrução Normativa nº 01/PROPLAN/UNIR, de 05 de Janeiro de 2018 e, considerando ainda a
necessidade de orientar as Unidades desta IFES quanto à instrução dos procedimentos de elaboração do
plano anual de contratações, licitações e gestão de contratos, e considerando o constante dos autos do processo
nº 999119600.000041/2018-89,

 

R E S O L V E :

Art. 1º  Expedir a presente Instrução Normativa (IN) com a finalidade de estabelecer
procedimentos pertinentes à elaboração do Plano Anual de Contratações (PGC), aquisição de bens,
contratação de serviços, gestão de contratos e aplicação de penalidades no âmbito da Fundação Universidade
Federal de Rondônia visando padronizar e dar celeridade ao processo.

 

CAPÍTULO I
BASE LEGAL

 

Art. 2º  A presente Instrução tem como base Legal: Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 10.520, de 2002;
Lei nº 8.958, de 1994, Decreto nº 3.555, de 2000; Decreto nº 7.174, de 2010; Decreto nº 7.423, de 2010, Decreto
nº 7.983, de 2013; Decreto nº 7.892, de 2013; Decreto nº 10.024, de 2019; Instrução Normativa nº 01, de 2010
da SLTI/MPOG, Instrução Normativa nº 03 de 2018, da SG/MPDG, Instrução Normativa nº 01 de 2019, da
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SGD/ME, Instrução Normativa nº 05 de 2014, da SLTI/MPOG e Instrução Normativa nº 05, de 2017 da SG/MPDG,
Instrução Normativa nº 01, de 2019 SG/ME, bem como demais normas pertinentes à matéria.

Art. 3º A base legal indicada, prevê e regulamenta a elaboração do Plano Anual de Contratações
(PAC), a aquisição de bens, a contratação de serviços e a gestão de contratos, e deverá ser observada pelos
servidores envolvidos no processo de logística de suprimentos, em conjunto com os procedimentos contidos
nesta instrução normativa e em outras normas internas que disciplinem o processo de aquisição no âmbito da
Fundação Universidade Federal de Rondônia.

 

CAPÍTULO II
DA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

 
 

Art. 4º O Sistema PGC constitui a ferramenta informatizada disponibilizada pela Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para elaboração dos Planos Anuais de
Contratações pelas UASG, podendo ser  no endereço eletrônico https://pgc.planejamento.gov.br, onde cada
UASG deverá elaborar anualmente o respectivo PAC, contendo todos os itens que pretende contratar no exercício
subsequente.

Art. 5º Para os efeitos desta Instrução Normativa, são adotadas as seguintes definições:

I - Setor de licitações: Diretoria de Compras, Contratos e Licitações (DCCL), unidade responsável
pelo planejamento, coordenação e acompanhamento das ações destinadas à realização das contratações no
âmbito do órgão ou entidade, no âmbito da UNIR.

II - Setor requisitante: Unidade Gestora de Recursos (UGR) que identifica uma necessidade e requer
a contratação de bens ou serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações;

III - Equipe de Planejamento da Contratação: conjunto de servidores que reúnem as competências
necessárias à completa execução da fase de Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre
aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Art. 6º O setor requisitante providenciará o levantamento das demandas previstas para
contratação que pretendem realizar ou renovar, na forma do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, no exercício
subsequente ao da elaboração do Plano Anual de Contratações e incluirá no Sistema PGC, observando os
requisitos descritos no Art. 5º Instrução Normativa n.º 01, de 10 de janeiro de 2019 do Ministério da Economia -
ME.

Art. 7º Até o dia 15 de março do ano de elaboração do PAC, os setores requisitantes deverão
incluir, no sistema PGC, acompanhadas das informações constantes no art. 5º, as contratações que pretendem
realizar ou prorrogar, na forma do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no exercício subsequente e
encaminhar ao setor de licitações.

Art. 8º Até 15 de abril do ano de elaboração do Plano Anual de Contratações, o setor de licitações
deverá analisar as demandas encaminhadas pelos setores requisitantes e, se de acordo, enviá-las para aprovação
do Pró-Reitor de Administração, que aprová-lo até o dia 30 de abril.

Parágrafo único. O Pró-Reitor de Administração poderá reprovar itens constantes do Plano Anual
de Contratações ou, se necessário, devolvê-los para o setor de licitações realizar adequações, observada a data
limite de aprovação e envio definida no § 1°. 
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CAPÍTULO III
DA INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

 

Art. 9º A motivação do procedimento de contratação dar-se-á mediante encaminhamento
de ofício, pela Diretoria de Compras, Contratos e Licitações - DCCL ao campus responsável pela instrução
processual, solicitando indicação da Equipe de Planejamento da Contratação, no formulário de oficialização de
demandas, elaborado a partir das demandas cadastradas no PAC.

Parágrafo único. Será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento da solicitação de
indicação da Equipe de Planejamento.

Art. 10 A autoridade máxima de cada UGR, é responsável pela indicação da Equipe de
Planejamento da Contratação, pela complementação da justificativa da contratação e dos
quantitativos solicitados e pelo acompanhamento dos trabalhos realizados pela equipe de planejamento durante
o procedimento licitatório.

Art. 11 É de competência dos servidores designados pela DCCL/PRAD, auxiliados pela
Diretoria/Coordenadoria Administrativa da UGR responsável pela instrução do processo, instruir o procedimento
licitatório, atentando para o fiel cumprimento da base legal aplicável à matéria, e obedecendo às orientações
desta Instrução e do Manual de Procedimentos de Licitações e Contratos da UNIR. Após instrução processual, o
processo deverá ser encaminhado à DCCL/CCL para análise documental.

Art. 12 Havendo pendências na instrução processual, a UGR responsável será notificada por meio
eletrônico para a devida regularização.

Art. 13 A Coordenadoria de Compras e Licitações (CCL), após avaliação do processo licitatório
encaminhará à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) para aprovação do Termo de Referência e autorização da
licitação ou contratação direta.

§1º Nas contratações deflagradas sob a forma de registro de preços é de competência da CCL, após
a ciência do ordenador de despesas, a divulgação e negociação da Intenção de Registro de Preços (IRP).

§2º Nas contratações deflagradas sob a forma tradicional, a PROPLAN providenciará a indicação da
existência de recursos orçamentários por meio da respectiva nota de pré-empenho.

§3º Nas contratações diretas de valores superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)
que não exija minuta de contrato, uma vez autorizada a contratação, a PROPLAN providenciará a indicação da
existência de recursos orçamentários por meio da respectiva nota de pré-empenho e encaminhará o processo à
Procuradoria Federal da UNIR (PF-UNIR) para parecer.

I - Havendo parecer referencial pertinente a matéria objeto da contratação direta, previamente
emitido pela PF-UNIR e constatado o integral cumprimento das exigências nele consignadas, a CCL e poderá
propor ao Ordenador de Despesas a dispensa do envio do processo licitatório à PF-UNIR para análise
individualizada.

Art. 14 Competirá à CCL, após a aprovação das minutas, a efetivação das contratações diretas.

Art. 15 As contratações de soluções de tecnologia da informação serão conduzidas pela Diretoria
de Tecnologia da Informação (DTI), disciplinadas pela Instrução Normativa nº 01/2019 da Secretaria de Governo
Digital do Ministério da Economia e deverão estar em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento de
Tecnologia da Informação da UNIR (PDTI), observando, esta Instrução e o Manual Procedimentos de Licitações e
Contratos da UNIR, inclusive no caso de adesão à registro de preços.

Art. 16 Nas contratações onde os servidores designados pela DCCL/PRAD, na forma do art. 5º,

BS 09, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 - 6

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/1068-in-1-de-2019
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/1068-in-1-de-2019


deliberarem por manifestar interesse de participação em IRP divulgada por outros órgãos, será de competência
da UGR responsável os seguintes procedimentos:

I - Localizar a IRP disponível para manifestação de interesse no portal compras governamentais.

II - Encaminhar o processo à PROPLAN indicando os itens que deverão ser transferidos do processo
licitatório em instrução na UNIR para a IRP divulgada pela outra entidade federal.

III - Atender às solicitações do Órgão Gerenciador no tocante à instrução do processo.

IV - O acompanhamento do procedimento licitatório junto ao órgão gerenciador.

§1º O registro da manifestação de interesse, assim como o pedido de adesão no Sistema SIASG
serão providenciados pela DCCL.

Art. 17 Após a conclusão do procedimento licitatório pela UGR responsável, este anexará ao
processo cópia do edital da licitação e da ata de registro de preços devidamente assinada pelas partes e
encaminhará à DCCL.

 
CAPÍTULO IV

DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR
 

Art. 18 Após a autorização da licitação, a DCCL elaborará a minuta do edital da licitação, tendo por
base os modelos disponibilizados no sítio oficial da Advocacia Geral da União e enviará o processo à PF-UNIR por
meio de nota técnica para exame e aprovação.

Art. 19 Havendo parecer referencial pertinente a matéria objeto do processo licitatório,
previamente emitido pela PF-UNIR e constatado o integral cumprimento das exigências nele consignadas, a
DCCL poderá propor ao Ordenador de Despesas a dispensa do envio do processo licitatório à PF-UNIR para análise
individualizada.

Art. 20 A emissão do edital e a deflagração da fase externa do procedimento licitatório serão
providenciadas pela Comissão Especial da Licitação ou pelo Pregoeiro previamente nomeados pela autoridade
competente.

Art. 21 Os servidores responsáveis pela instrução processual deverão acompanhar o procedimento
licitatório durante toda a fase externa do certame licitatório, bem como esclarecer ao Pregoeiro, no prazo
máximo de 01 (um) dia útil, as dúvidas e esclarecimentos solicitados durante o período de publicação da licitação.

Parágrafo único. Expirado o prazo indicado no caput sem que a Equipe de Planejamento da
Contratação apresente as informações solicitadas pelo Pregoeiro, o mesmo efetivará a suspensão do certame
licitatório mediante a divulgação de aviso em campo próprio do sistema Comprasnet e publicação no Diário Oficial
da União.

Art. 22 O Pregoeiro, sempre que necessário, poderá requisitar aos responsáveis pela instrução
inicial do processo e a qualquer unidade técnica da UNIR a emissão de Parecer Técnico visando subsidiar sua
decisão quanto à aceitabilidade ou recusa das propostas recebidas e ao julgamento de impugnações e recursos
administrativos.

Art. 23 Concluídos os procedimentos inerentes à licitação, o ordenador de despesa certificará a
regularidade dos atos processuais, homologará a licitação realizada e autorizará a emissão de empenho e/ou
instrumento contratual, ou conforme o caso, a elaboração das atas de registro de preços.

Art. 24 Havendo previsão de substituição do termo de contrato pelo instrumento hábil
denominado nota de empenho, a Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (DIRCOF) após a emissão do
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empenho enviará o processo ao setor competente para recebimento dos materiais, e nos casos em que for
obrigatório a formalização do contrato o processo será enviado à DCCL para os devidos procedimentos.

Art. 25 Após o recebimento do processo com autorização para elaboração do termo de contrato,
competirá à Coordenadoria de Contratos e Convênios (CCC) as providências descritas no Manual de
Procedimentos de Licitações e Contratos da UNIR, bem como solicitará à UGR responsável pela motivação do
processo a indicação de servidores para compor a Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, a fim providenciar
o encaminhamento à DCCL/PRAD para emissão de portaria.

§ 1º Em não havendo a indicação prevista no Caput, caberá ao Gestor da UGR o desempenho das
atribuições de Gestor de Contrato e de Fiscal de Contrato.

§ 2º Caberá à Coordenadoria de Contabilidade orientar e acompanhar os lançamentos contábeis
registrados pela CCC pertinente a registro de contratos e garantias, bem como comunicar de imediato qualquer
inconsistência verificada nos referidos registros.

Art. 26 Nos procedimentos licitatórios processados por meio do Sistema de Registro de Preços
competirá à CCC a execução dos procedimentos descritos no Manual de Procedimentos de Licitações e Contratos
da UNIR e o encaminhamento do processo ao Câmpus que motivou a contratação.

Art. 27 Será de competência do campus responsável pela instrução processual, auxiliado pelos
servidores designados para instrução do processo, os seguintes procedimentos:

I - Controle do saldo das atas de registro de preços;

II - Prestação de informações aos usuários internos da UNIR acerca da ata de registro de preços.

III - Revisão dos preços registrados em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta dias)
mediante realização de pesquisas de mercado visando aferir a vantajosidade dos preços registrados para a
Administração, e sendo necessário, providenciar a negociação do valor registrado junto ao fornecedor.

IV - Recebimento dos pedidos de empenho.

V - Verificação do saldo disponível e a previsão de atendimento para o requerente no termo de
referência que originou a ata de registro de preços.

VI - Verificação das condições habilitatórias do detentor da ata de registro de preços a cada pedido
de empenho analisado.

VII - Análise e autorização dos pedidos de adesão encaminhadas por outros órgãos ou instituições.

 

Art. 28 Os servidores responsáveis pela elaboração dos estudos preliminares deverão prestar
suporte e orientações necessárias à UNIR, durante os procedimentos de empenho e recebimento dos materiais.

 
CAPÍTULO V

DA GESTÃO DE CONTRATOS

 

Art. 29 Havendo a substituição do termo de contrato por outro instrumento hábil caberá aos
setores responsáveis pelo recebimento de materiais e serviços a emissão de ordem de fornecimento ou de
serviço, bem como o envio das respectivas notas de empenho à contratada.

Art. 30 Caso seja celebrado instrumento contratual, caberá ao gestor de contrato a emissão das
ordens de serviço ou de fornecimento autorizando o início da execução do contrato, bem como organizar reunião
com o preposto da empresa e com o gestor da unidade requisitante para tratativas pertinentes à execução
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contratual, consignando em ata que integrará o processo de fiscalização do contrato, os assuntos discutidos nas
referidas reuniões.

Art. 31 Competirá aos Gestores de Contrato:

I - O acompanhamento da execução contratual observando as diretrizes delineadas no Termo de
Referência que originou a contratação e demais normativas legais aplicáveis à matéria.

II - O recebimento de bens e serviços observando as regras estabelecidas na norma interna que
disciplina os procedimentos de liquidação e pagamento da despesa.

III - A avaliação das condições contratuais visando eventual prorrogação do contrato.

IV - A realização das pesquisas de mercado em conformidade com as diretrizes consignadas na
Instrução Normativa nº 005/2014 da SLTI/MPOG, devendo ser observado no caso de pesquisa direta com
fornecedores o modelo de ofício e formulário próprios para cotação de preços.

V - A realização de consulta à contratada visando aferir se há interesse na prorrogação do contrato.

VI - A emissão de parecer acerca da viabilidade ou necessidade de prorrogação da vigência do
contrato dirigido ao responsável pela UGR ou diretoria requisitante, em até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao
término da vigência do contrato.

VII - A análise dos pedidos de repactuação e de reajuste dos valores contratados.

VIII - A elaboração de projeto básico atinente aos pedidos de acréscimos dos quantitativos
contratados.

IX - A emissão de parecer acerca da viabilidade dos pedidos de alteração contratual.

X - A notificação de eventuais irregularidades à contratada e adoção dos demais procedimentos
descritos nesta Instrução Normativa.

XI - Ao término da execução contratual, o Gestor do Contrato encaminhará à DIRCOF relatório
circunstanciado, no qual constará o registro de eventuais pendências financeiras de responsabilidade da
contratada.

§1º A gestão dos contratos de solução de tecnologia da informação será exercida segundo critérios
estabelecidos na Instrução Normativa nº 01/2019 da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia,
através do gestor do contrato e dos fiscais técnicos, administrativos e requisitantes, que deverão atentar para os
modelos de formulários constantes no Manual de Procedimentos de Licitações e Contratos da UNIR.

§2º A gestão dos contratos de serviços continuados será exercida segundo critérios estabelecidos
na Instrução Normativa nº 05/2017 da SG/MPDG, pelos dos gestores do contrato e dos fiscais técnicos,
administrativos e setoriais.

§3º No caso de contratos com execução multicampi em que houver designação de um gestor para
cada localidade, será estabelecido pela DCCL rodízio entre os gestores para instrução do procedimento de
prorrogação da vigência contratual.

Art. 32 A Coordenação Financeira (CFIN) disponibilizará aos gestores de contrato as informações
contábeis necessárias para apropriação das notas fiscais.

Art. 33 Ao término da execução contratual, após o recebimento do relatório circunstanciado
enviado pelo Gestor do Contrato, a DIRCOF providenciará:

I - O cancelamento de eventuais saldos existentes nas contas de registro de contratos;

II - A execução da garantia do contrato, ou na inexistência de pendências financeiras de
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responsabilidade da contratada, a instrução do processo visando envio à PROPLAN para autorização da liberação
da garantia contratual.

III - O cancelamento do saldo existente nas contas de registro de garantias contratuais.

Art. 34 No caso de serviços continuados, havendo inviabilidade de prorrogação da vigência do
contrato caberá ao gestor da UGR, imediatamente após o recebimento do Parecer emitido pelo Gestor do
contrato, indicar servidores para instrução de novo procedimento licitatório, conforme procedimentos descritos
nesta instrução no Manual de Procedimentos de Licitações e Contratos da UNIR.

Art. 35 A CCC após avaliação dos pedidos de prorrogação ou alteração contratual, providenciará a
minuta do termo aditivo e encaminhará o processo à PROPLAN para autorização e manifestação sobre a
disponibilidade de recursos orçamentários.

Art. 36 Havendo pendências na instrução processual, o processo será restituído à UGR para a
devida regularização.

Parágrafo único. Uma vez autorizado a alteração ou prorrogação de vigência a PROPLAN
providenciará a indicação da existência de recursos orçamentários por meio da respectiva nota de empenho e
encaminhará o processo à PF-UNIR para parecer.

I - Havendo parecer referencial pertinente a matéria objeto da alteração contratual, previamente
emitido pela PF-UNIR e constatado o integral cumprimento das exigências nele consignadas, a CCC e poderá
propor ao Ordenador de Despesas a dispensa do envio do processo licitatório à PF-UNIR para análise
individualizada.

Art. 37 Competirá à CCC, após a aprovação das minutas, a efetivação dos termos aditivos e termos
de apostilamento.

Art. 38 Caberá ao gestor do contrato e aos setores responsáveis pelo recebimento de bens analisar
os pedidos de emissão de atestados de capacidade técnica e emitir parecer dirigido à autoridade competente
quanto à possibilidade ou não de atendimento.

Art. 39 Caberá à Diretoria de Patrimônio, Almoxarifado e Documentação (DPAD) a emissão de
atestados de capacidade técnica, no caso de fornecimento de bens e ao diretor de campus, no caso de prestação
de serviços.

 

CAPÍTULO VI
DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS

 

Art. 40 Os procedimentos de celebração de convênios que contemplem transferência de recursos
financeiros em que a UNIR figurar como parte CONCEDENTE serão definidos conforme previsto nas diretrizes do
sistema específico: SICONV (portal de convênios do Governo Federal).

Art. 41 A celebração de termos de cooperação considerados de natureza estritamente
orçamentária, entre Instituições Federais, serão instruídos, formalizados e executados de acordo a legislação
vigente e procedimentos publicados no manual de procedimentos da UNIR.

Art. 42 Os procedimentos de formalização de convênios e instrumentos congêneres que não
envolvam transferência de recursos financeiros obedecerão ao disposto no artigo 116 da Lei n.º 8.666, de 1993 e
demais normativas internas e externas pertinentes à matéria, sendo obrigatório, a publicação do extrato do
convênio no Diário Oficial da União.

Art. 43 Os procedimentos de formalização de convênios e instrumentos congêneres em que a UNIR
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figurar como parte convenente será instruído no âmbito do órgão ou entidade concedente e submetido à análise
e parecer da PF-UNIR.

Parágrafo único. Havendo necessidade de ajustes nas cláusulas conveniadas caberá ao Gabinete da
Reitoria ou a Unidade Interessada a comunicação dos fatos ao órgão ou entidade concedente para providências
indicadas pela Procuradoria Jurídica.

 

CAPÍTULO VII
DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

Art. 44 Os pregoeiros e presidentes de comissões especiais de licitação comunicará à PRAD a
relação das empresas que praticaram irregularidades em cada certame licitatório, para fins de deliberação sobre a
abertura de processo de apenação das empresas e respectiva autuação.

Parágrafo único. O Coordenador(a) de Compras e Licitações notificará o fornecedor que cometer
infração durante os procedimentos licitatórios deflagrados pela UNIR, após o recebimento dos respectivos
processos de apenação, com prévia anuência da PRAD.

Art. 45 O Coordenador(a) de Convênios e Contratos notificará o fornecedor que cometer infração
durante os procedimentos de efetivação de contratos, aditivos contratuais, atas de registro de preços,
recebimento de garantias contratuais e solicitará a DCCL/PRAD autuação de processo específico para instruir a
possível aplicação de penalidade.

Art. 46 O Coordenador (a) de Almoxarifado notificará ao fornecedor que cometer infração durante
o procedimento de recebimento de bens de consumo e anexará ao processo de pagamento as devidas
comprovações visando instruir a possível aplicação de penalidade.

Art. 47 O Coordenador (a) de Patrimônio notificará o fornecedor que cometer infração durante o
procedimento de recebimento de bens permanentes e anexará ao processo de pagamento as devidas
comprovações visando instruir a possível aplicação de penalidade.

Art. 48 O Gestor (a) do Contrato notificará fornecedor que cometer infração, durante os
procedimentos de acompanhamento e fiscalização de contratos e solicitará à UGR responsável a autuação de
processo específico para instruir a possível aplicação de penalidade.

Art. 49 Os Coordenadores de Serviços Gerais/Administrativos notificarão o fornecedor, que
cometer infração durante os procedimentos de acompanhamento e fiscalização de serviços, em que houver a
substituição do Termo de Contrato por notas de empenho e anexará ao processo de pagamento as devidas
comprovações visando instruir a possível aplicação de penalidade.

Art. 50 Nos processos em que houver a substituição do Termo de Contrato por notas de empenho,
a Coordenadoria Financeira notificará o fornecedor que cometer infração, durante os procedimentos de
pagamento de despesas e anexará ao processo de pagamento as devidas comprovações visando instruir a
possível aplicação de penalidade.

Art. 51 Para efeito de notificação deverá ser considerado a gravidade das faltas cometidas pela
contratada e os prejuízos causados para a Administração, bem como observado a dosimetria da pena proposta e
o modelo de notificação previsto no Manual de Procedimentos de Licitações e Contratos da UNIR.

§ 1º Havendo previsão de aplicação de multa, o responsável pela notificação deverá calcular e
informar o valor correspondente em campo próprio da notificação, conforme critérios estabelecidos no Edital da
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Licitação ou no Termo de Referência.

§ 2º As situações não previstas nesta instrução que ensejarem aplicação de sanções administrativas
serão examinadas pelos gestores da área que identificaram a irregularidade para fins de enquadramento da
sanção administrativa aplicável ao caso.

Art. 52 O notificado poderá contestar a efetivação da sanção administrativa proposta por meio de
apresentação de fatos que comprovem ausência de responsabilidade pela irregularidade apontada no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, ou no prazo de 10 (dez) dias úteis, em se
tratando da sanção denominada Declaração de Inidoneidade.

Art. 53 Transcorrido o prazo para exercício do direito de contraditório e ampla defesa, havendo ou
não manifestação da empresa, o responsável pela notificação se posicionará pela aplicação ou dispensa da
penalidade submetendo seu parecer ao respectivo titular da UGR para decisão.

Parágrafo único. O titular da UGR, decidindo pela aplicação da penalidade, encaminhará o processo
devidamente instruído à PRAD contendo minuta de portaria, para emissão e consequente publicação no Boletim
de Serviço da UNIR.

Art. 54 A PRAD, após a publicação da portaria, comunicará ao fornecedor a imposição da sanção
administrativa, e enviará o processo à CCC para registro da sanção no SICAF.

Parágrafo único. Havendo aplicação da sanção administrativa denominada multa, a PRAD
encaminhará o processo à DIRCOF para contabilização do crédito administrativo, emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU) e posterior devolução à PRAD para fins do encaminhamento previsto no caput.

Art. 55 A CCC após o registro da sanção no SICAF, restituirá o processo à UGR que deliberou pela
aplicação da penalidade.

§ 1º Havendo aplicação da sanção administrativa que implique no impedimento ou suspensão de
licitar, a CCC publicará o aviso de penalidade também no Diário Oficial da União.

§ 2º Não havendo o recolhimento da multa até a data de vencimento consignada na GRU emitida
pela DIRCOF, a diretoria responsável pela motivação do processo de aplicação de penalidade encaminhará o
processo à PROPLAN para ciência e adoção dos procedimentos relativos à inscrição do fornecedor no Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), e posterior envio à Procuradoria Jurídica
visando à inscrição do débito na Dívida Ativa da União.

§ 3º Competirá à DIRCOF, sempre que necessário, a atualização dos valores referentes às multas
pendentes de recolhimento, bem como a emissão dos respectivos registros contábeis.

§ 4º Competirá à PROPLAN a execução da garantia do contrato na hipótese de multas decorrentes
de inexecução de contratos assegurados por depósito caução, seguro-garantia ou fiança bancária.

Art. 56 Havendo protocolo de recurso administrativo contra a sanção administrativa aplicada pela
UNIR, caberá à PRAD, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, examinar a admissibilidade do recurso e decidir pela
manutenção, redução ou anulação da sanção administrativa.

§ 1º Caso mantenha a decisão, a PRAD encaminhará o processo devidamente instruído à Reitoria
para julgamento do recurso.

§ 2º A Reitoria poderá rever ou homologar a decisão da PRAD, ou ainda, submeter o processo à
Procuradoria Jurídica para parecer prévio.

Art. 57 Após decisão final, a Reitoria devolverá o processo à PRAD para ciência do interessado e
demais encaminhamentos.
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CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 58 O gestor do contrato reportará todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato
que ultrapassar seu limite de atuação ao gestor da UGR, que por sua vez, analisará e envidará todos os esforços
para resolução das pendências apontadas.

Art. 59 Os membros da Equipe de Planejamento da Contratação e o Gestor do Contrato não
poderão atuar na elaboração do edital da licitação e na realização do certame licitatório, salvo na condição de
equipe de apoio ou para elidir dúvidas relacionadas ao Termo de Referência, por eles elaborado.

Art. 60 Os servidores das áreas de licitações, ordenação de despesas, execução
orçamentária/financeira e de formalização de contratos não poderão atuar na condição de gestores e fiscais de
contratos.

Art. 61 Os gestores das áreas requisitantes deverão velar para que não ocorra afastamento
simultâneo do gestor do contrato e de seu substituto, salvo em caráter excepcional, quando deverá ser indicado
previamente novo Substituto visando a não interrupção do acompanhamento do contrato.

Parágrafo único. Não havendo a designação prevista no caput caberá ao gestor da UGR ou a seu
substituto o desempenho das atribuições de gestor de contrato.

Art. 62 Aos gestores de contratos caberá a adoção das medidas cabíveis para saneamento das
pendências que se apresentarem, mesmo após o término da vigência das contratações.

Art. 63 Deverá ser evitada a alteração de gestor de contrato e de fiscais de contrato nos 03 (três)
meses que antecederem ao término da vigência do contrato ou à celebração de vigência de termo aditivo.

Art. 64 Os processos que tem por finalidade a aplicação de sanção administrativa na modalidade
Declaração de Inidoneidade, após devidamente instruídos, deverão ser encaminhados pela Reitoria ao Ministério
da Educação em virtude da competência exclusiva do Ministro de Estado.

Art. 65 Os processos de aplicação de sanções administrativas motivados pela área de licitações e
contratos será concluído na DCCL.

Art. 66 Os processos de aplicação de sanções administrativas motivados pelos gestores de contrato
será concluído nas respecitvas Coordenadorias/Diretoria Administrativa de campus.

Art. 67 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir do dia 03/02/2020.

 

 

 
 

Edson Carlos Fróes de Araújo
Pró-Reitor de Planejamento - Substituto

Portaria nº 27/2020/GR/UNIR
 
 
 

Charles Dam Souza Silva
Pró-Reitor de Administração

Portaria nº 161/2017/GR/UNIR
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Documento assinado eletronicamente por EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO, Pró-Reitor(a) Substituto,
em 30/01/2020, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 30/01/2020, às
17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0326980 e o código CRC 4DA4ACB5.

 

Referência: Processo nº 999119600.000041/2018-89 SEI nº 0326980
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2020

A Diretora do Campus Rolim de Moura da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Profa. Dra.
Gilmara Yoshihara Franco, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 875/2018/GR/UNIR,
pelo Regimento Geral e Estatuto da UNIR, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores Mayra Araguaia Pereira Figueiredo (2421710), Pâmela Vicentini Faeti
(3000260), Bruno Eduardo Sant´Ana da Silva (2967918) e o acadêmico Jailson Vale da Conceição, sob presidência
da primeira, como representantes titulares da comissão responsável pela condução do processo de consulta à
comunidade acadêmica para preenchimento das representações em vacância no Conselho do Campus de Rolim
de Moura. 

Art. 2º Desginar os servidores Karen Janones da Rocha (2312589), Renata da Silva Nóbrega
(2228330), Lucas Henrique Vieira Lenci (2115926) e o acadêmico Islan Rodrigues de Matos como membros
suplentes da referida comissão.

Art. 3º A comissão terá o prazo de setenta dias para conclusão dos trabalhos.

Art. 4º Este ato entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições anteriores.

 
Profa. Dra. Gilmara Yoshihara Franco

Diretora de Campus
Portaria nº 875/2018/GR/UNIR

 

Documento assinado eletronicamente por GILMARA YOSHIHARA FRANCO, Diretor(a), em 29/01/2020, às
17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0347986 e o código CRC 6B73E2F2.

Referência: Processo nº 999055380.000019/2020-12 SEI nº 0347986
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2/2020

O Vice-Diretor do Campus de Presidente Médici  da Fundação Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), Prof.  Dr. Marlos Oliveira Porto, no uso das suas atribuições legais, conforme
Portaria n.º 861/2016/GR/UNIR e legislação pertinente, considerando a necessidade de dar
prosseguimento aos trâmites do Processo nº 999119647.000041/2019-23,

RESOLVE:

Art. 1º -  Designar o servidor abaixo relacionado para realizar os trâmites burocráticos no
Processo SEI nº 999119647.000041/2019-23, referente o encerramento do Convênio entre
ITAM e UNIR, e Doação das Matrizes:

Donovan Filipe Henrique Pinto - SIAPE: 3122885

Art. 2º -  O servidor terá 30 dias para a conclusão dos trabalhos. 

Art. 3º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em
contrário.

 

 

PROF. DR. MARLOS OLIVEIRA PORTO
Vice-Diretor do Campus de Presidente Médici

Portaria 861/GR/UNIR / 2016

Documento assinado eletronicamente por MARLOS OLIVEIRA PORTO, Vice-Diretor(a), em
27/01/2020, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0343880 e o código CRC AB60E2B5.

Referência: Processo nº 999119647.000002/2020-60 SEI nº 0343880

Ordem de Serviço 2 (0343880)         SEI 999119647.000002/2020-60 / pg. 1
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3/2020

O Vice-Diretor do Campus de Presidente Médici  da Fundação Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), Prof.  Dr. Marlos Oliveira Porto, no uso das suas atribuições legais, conforme
Portaria n.º 861/2016/GR/UNIR e legislação pertinente, considerando a necessidade de
realização dos trâmites burocráticos relacionados a convênios, 

RESOLVE:

Art. 1º -  Designar o servidor abaixo relacionado para  elaborar minuta e estabelecer o Convênio
de Estágio entre a Universidade Federal de Rondônia (UNIR/RO) e a Empresa Bom Futuro
(MT).

 

   Donovan Filipe Henrique Pinto - SIAPE: 3122885

 

Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em
contrário.

 

 

PROF. DR. MARLOS OLIVEIRA PORTO
Vice-Diretor do Campus de Presidente Médici

Portaria 861/GR/UNIR / 2016

Documento assinado eletronicamente por MARLOS OLIVEIRA PORTO, Vice-Diretor(a), em
27/01/2020, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0344713 e o código CRC 52C362D6.

Referência: Processo nº 999119647.000002/2020-60 SEI nº 0344713

Ordem de Serviço 3 (0344713)         SEI 999119647.000002/2020-60 / pg. 1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 2/2020/PROPLAN/UNIR

O Pró-Reitor de Planejamento Substituto da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, considerando o disposto
nos arts. 58 e 59 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, no
Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, e no Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Ficam regulamentados os procedimentos relativos ao afastamento da sede e do país e à
concessão de diárias e à emissão de passagens, nacionais e internacionais, realizadas no interesse da
Administração Pública, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR.

Art. 2º Todas as viagens, no interesse da Administração, no âmbito da UNIR, devem ser registradas
no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus
limitado.

Art. 3º Para fins desta Portaria, consideram-se:

I - Proposta de Concessão de Diárias e Passagens cadastrada - PCDP: proposta obrigatória a ser
cadastrada no SCDP, onde deverão constar os dados do proposto, as informações do deslocamento, as
justificativas da missão, os documentos comprobatórios da demanda e os dados financeiros;

II - Proposto: aquele que realizará o afastamento a serviço, nacional ou internacional, no interesse
da Administração Pública, o qual se responsabiliza pela fidelidade das informações fornecidas;

III - Solicitante de Viagem: servidor, no âmbito de cada UGR, responsável pela conferência e
inclusão no SCDP de todas as informações relativas ao cadastramento da solicitação, alteração, cancelamento,
antecipação, prorrogação, complementação e prestação de contas da viagem;

IV - Solicitante de Passagem: servidor formalmente designado, responsável por realizar a cotação
de preços, efetuar a reserva, encaminhar para aprovação superior e acompanhar a emissão do(s) bilhete(s), por
meio da agência de viagem ou diretamente das companhias aéreas credenciadas;

V - Proponente: responsável pela avaliação e pertinência da missão; do custo-benefício;
autorização administrativa da viagem e pela aprovação da prestação de contas no SCDP;

VI - Autoridade Superior: responsável pela aprovação das viagens internacionais ou que
apresentem algumas das restrições previstas no Decreto 10.193/2019;

VII - Ordenador de Despesas: responsável por autorizar ou rejeitar a emissão e cancelamento de
empenhos assim como autorizar os pagamentos previstos na proposta de concessão de diárias e passagens;
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VIII - Assessor: responsável por proceder análise prévia e requerer do solicitante eventuais
adequações e justificativas, antes da aprovação da PCDP pela autoridade correspondente;

IX - Administrador de Reembolso: Agente responsável por requerer e acompanhar junto à agência
de viagem o crédito dos valores relativos aos bilhetes de passagens não utilizados, conferir os valores
disponibilizados, acatar ou não, total ou parcialmente, a proposta de reembolso enviada pela agência de viagem e
registrar aqueles efetivamente recebidos, confirmados por meio de carta de crédito;

XII - UGR: Unidade Gestora de Recursos, no âmbito da UNIR

Art. 4º Cabe à UGR a responsabilidade pelo acompanhamento dos procedimentos relativos à
concessão de passagens aéreas e diárias, desde sua solicitação até a aprovação da prestação de contas.

Art. 5º Compete aos titulares das UGR's da UNIR concederem as autorizações de afastamento nos
limites do território nacional.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput deve incluir informações sobre a pertinência
do afastamento com os interesses da UNIR e a correlação das atividades desenvolvidas pelo servidor com o
objetivo da viagem.

Art. 6º O processo administrativo com vistas à autorização de afastamento do país deverá seguir os
procedimentos constantes no manual de procedimentos administrativos.

§1º O processo deve ser encaminhado, via SEI, pela unidade solicitante para a Reitoria para
emissão de despacho do Reitor com antecedência de, no mínimo, 30 dias do início da missão quando não houver
concessão de passagens aéreas e 45 dias quando houver concessão de passagens aéreas.

§2º A autorização de que trata o caput deverá ser publicada no Diário Oficial da União antes da
data inicial da viagem.

§3º A não observância do prazo estabelecido no caput implicará devolução do processo à unidade,
sem análise da solicitação.

§4º Serão concedidos, no máximo, 02 (dois) dias de deslocamento no trecho de ida e 02 (dois) dias
de deslocamento no trecho de volta, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas e comprovadas.

Art. 7º O encaminhamento de PCDP que ensejar a necessidade de emissão de bilhete aéreo deverá
ser realizado de forma a garantir que a compra dos trechos ocorra com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
da data prevista para o início da viagem.

Art. 8º O encaminhamento de PCDP que não ensejar a necessidade de emissão de bilhete aéreo
deverá ser realizado ordinariamente até 05 (cinco) dias úteis antes do início do afastamento.

Art. 9º O Solicitante de Viagem, ao cadastrar a PCDP, deve incluir os dados exigidos e anexar os
seguintes documentos:

I – requisição de afastamento obrigatória, devidamente preenchida,

II – documento motivador do evento;

III – programação da missão;

IV – documentação que comprove a participação em atividades que exijam a realização de trechos
com embarque e desembarque em locais distintos (quando houver);

V – autorização da viagem pela chefia imediata e, quando tratar-se de afastamento com ônus, pelo
gestor da UGR; e

VI – Despacho do Reitor, publicado no DOU, em casos de afastamento ao exterior.
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Art. 10 As solicitações de deslocamentos que se iniciarem em sextas-feiras, bem como as que
incluam sábados, domingos e feriados deverão ser expressamente justificadas pelo proposto, realizando-se com
estrita finalidade pública.

Parágrafo único. É vedada a solicitação de viagem em data não condizente com a participação do
servidor no evento.

Art. 11 As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, destinando-se a
indenizar o servidor por despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, e serão calculadas com
valores definidos na legislação específica.

§1º O proposto não fará jus ao recebimento de diárias, devendo o Solicitante de Viagem escolher a
opção de 0% (zero por cento) para o percentual no valor das diárias, quando do cadastramento da PCDP, nos
seguintes casos:

I - as despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana forem custeadas pela
administração, entidade nacional ou entidade estrangeira;

II - a natureza da missão implicar a ausência de despesas com pousada, alimentação e locomoção
urbana;

III - o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo;

IV - o deslocamento ocorrer dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou
microrregião em que o servidor estiver sediado, desde que constituídas por municípios limítrofes e regularmente
instituídas por Lei Complementar;

V - as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana forem custeadas por governo
estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere; e

VI - o servidor público for removido de ofício ou nomeado para exercer cargo em comissão, no
interesse da Administração, e passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter
permanente.

§2º O proposto fará jus à metade do valor da diária, devendo o Solicitante de Viagem escolher a
opção de 50% (cinquenta por cento) para o percentual no valor das diárias, quando do cadastramento da PCDP,
nos seguintes casos:

I - nos deslocamentos dentro do território nacional:

a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;

b) no dia do retorno à sede de serviço;

c) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada;

d) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente a União ou que esteja sob
administração do governo brasileiro ou de suas entidades; ou

e) quando designado para compor equipe de apoio às viagens do Presidente ou do Vice-Presidente
da República.

II - nos deslocamentos para o exterior:

a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede;

b) no dia da partida do território nacional, quando houver mais de um pernoite fora do país;

c) no dia da chegada ao território nacional;
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d) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada;

e) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente a União ou que esteja sob
administração do governo brasileiro ou de suas entidades; ou

f) quando o governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe ou com o
qual coopere custear as despesas com alimentação ou pousada.

§3º O proposto fará jus à totalidade do valor da diária, devendo o Solicitante de Viagem escolher a
opção de 100% (cem por cento) para o percentual no valor das diárias, quando do cadastramento da PCDP, em
todas as situações não previstas nos §§1º e 2º deste artigo.

§4º Para os servidores nomeados em caráter interino ou designados como substitutos, o valor da
diária a ser considerado é aquele correspondente ao cargo em comissão ou função comissionada exercida
interinamente ou em substituição.

§5º Quando a missão no exterior abranger mais de um país, adotar-se-á a diária aplicável ao país
onde houver o pernoite; no retorno ao Brasil, prevalecerá a diária referente ao país onde o servidor tenha
cumprido a última etapa da missão.

Art. 12 Será concedido adicional, nos deslocamentos dentro do território nacional, por localidade
de destino, nos valores previstos em legislação, destinado a cobrir despesas de deslocamento do local de
embarque e do desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa.

Parágrafo único. É vedado o pagamento de adicional de deslocamento quando o deslocamento de
embarque e desembarque ocorrer por transporte oficial da Administração Pública Federal.

Art. 13 A pesquisa de preços e a escolha da tarifa será realizada pelo Solicitante de Passagem
seguindo estritamente os critérios definidos neste ato ou outro que o sobreponha.

Art. 14 A escolha da tarifa mais vantajosa deverá ser realizada considerando o horário e o período
da participação do servidor no evento, o tempo de traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição
laborativa produtiva, utilizando os seguintes parâmetros:

I - a escolha do voo deve recair prioritariamente em percursos de menor duração, evitando-se,
sempre que possível, trechos com escalas e conexões;

II - os horários de partida e de chegada do voo devem estar compreendidos no período entre 7h e
21h, salvo em casos de indisponibilidade de voos que atendam a esses requisitos;

III - em viagens nacionais, deve-se priorizar o horário de chegada do voo com antecedências
mínima, 03:00 (três horas) para o início previsto dos trabalhos, evento ou missão;

IV - em viagens internacionais, realizadas no período noturno, quando a soma dos trechos da
origem até o destino ultrapassar oito horas, o embarque ocorrerá, prioritariamente, com um dia de antecedência;
e

V - A escolha da tarifa deve privilegiar o menor preço, identificado entre os voos disponíveis na
data de realização da pesquisa de passagens, prevalecendo, com prioridade à classe econômica, observado o
disposto neste artigo e no art. 1º do Decreto nº 9.280, de 6 de fevereiro de 2018.

Parágrafo único. É vedada a emissão de bilhete em data não condizente com a participação do
servidor no evento.

Art. 15 O servidor fará jus à compra de passagem com bagagem despachada inclusa ou ao
ressarcimento de gastos relativos à compra de bagagem junto à companhia aérea, quando o afastamento se der
por mais de dois pernoites fora de sede, limitado a uma peça por pessoa, observadas as restrições de peso ou
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volume impostas pela companhia aérea.

Parágrafo único. Recomenda-se a compra de passagem sem bagagem quando o custo de compra
de passagem com bagagem despachada inclusa for maior que o de compra de passagem sem bagagem, acrescido
do custo de ressarcimento ao proposto pela compra junto à companhia.

Art. 16 Compete ao Proponente a avaliação da indicação do proposto e da pertinência da missão,
bem como a aprovação da viagem e da prestação de contas no SCDP, incluindo questões orçamentária e
financeira envolvidas.

Parágrafo único. Os diretores de UGR atuarão como assessores do proponente, devendo analisar
as solicitações de afastamento e requisitar eventuais ajustes antes da aprovação da PCDP.

Art. 17 É competência do Reitor, como Autoridade Superior da UNIR, autorizar deslocamentos, em
caráter excepcional, nas hipóteses a seguir:

I - por prazo superior a cinco dias contínuos;

II - em quantidade superior a trinta diárias intercaladas por proposto no ano;

III - de mais de cinco pessoas para o mesmo evento;

IV - que envolvam o pagamento de diárias nos finais de semana;

V - com prazo de antecedência inferior a quinze dias da data de partida; e

VI - para o exterior.

Parágrafo único. A autorização para deslocamentos nos casos previstos no Inciso V será
discricionária e analisará a imprevisibilidade, a inviabilidade de agendamento posterior e o risco institucional do
não afastamento, bem como dependerá de justificativa expressamente apresentada pela Unidade Solicitante,
apontando obrigatoriamente:

I - o motivo que impossibilitou a apresentação das informações dentro do prazo;

II - a imprescindibilidade para a ocorrência da atividade fora do prazo; e

III - a impossibilidade de remarcação.

Art. 26 Compete ao Ordenador de Despesas, no SCDP, a autorização para emissão de empenho e
aprovação do pagamento relativo às diárias e passagens.

Art. 27 A remarcação de bilhetes já emitidos fica restrita aos casos de justificada e comprovada
impossibilidade de sua utilização, mediante autorização das autoridades competentes que compõem o fluxo do
SCDP.

Art. 28 O proposto poderá alterar, às suas custas, percurso, data ou horário dos bilhetes nacionais
anteriormente emitidos, desde que cumprido o objetivo de sua viagem e que não haja comprometimento do
desempenho de suas atribuições no órgão de exercício.

Art. 29 Os procedimentos para alteração terão andamento no SCDP, mediante complementação
ou nova solicitação.

§1º O Solicitante de Viagem deverá registrar, no campo "motivo da viagem", a motivação resumida
da alteração: antecipação, prorrogação, complementação e/ou cancelamento total ou parcial, sem prejuízo da
justificativa detalhada da solicitação.

§2º Nos casos de complementação ou alteração, o solicitante de passagens fará constar na PCDP, o
detalhamento dos custos decorrentes da alteração, tais como as diferenças de valores entre bilhetes, as taxas de
alteração/remarcação e as tarifas não reembolsáveis, entre outras que representem despesa para a
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Administração.

Art. 30 Qualquer alteração de viagem que ocasione a não utilização do bilhete comprado pela
UNIR, deverá ser comunicada ao Solicitante de Passagens, com pelo menos um dia útil de antecedência da data
prevista para o embarque.

Art. 31 Em caso de cancelamento da viagem, ou de apenas um dos trechos, os Solicitantes devem
ser avisados com a máxima antecedência possível, limitada a, pelo menos, um dia útil antes da data prevista para
o embarque, sob pena de ressarcimento total das despesas.

Art. 32 Nos casos em que o proposto cancelar a viagem ou não comparecer ao embarque no
horário estabelecido (no show) sem justificativa plausível, ficarão sob sua responsabilidade todas as despesas
relacionadas a eventuais alterações.

Art. 33 Os prejuízos causados ao erário decorrentes de cancelamentos ou alterações de viagem em
desacordo com o estabelecido no art. 27 ensejarão responsabilização e ressarcimento.

§1º A unidade solicitante emitirá GRU para a ressarcimento dos prejuízos havidos.

§2º Deverão ser ressarcidas as despesas com bilhetes emitidos e todas as taxas relacionadas,
inclusive as decorrentes da prestação de serviços pela agência de viagem, conforme termo contratual.

Art. 34 Se houver alterações de planejamento, em prazo inferior a quinze dias da viagem, deverão
ser adotados os procedimentos de viagem urgente, incluindo as imprescindíveis justificativas.

Art. 35 Quaisquer alterações de percurso, data ou horário de deslocamentos não autorizadas ou
não determinadas pela Administração serão de inteira responsabilidade do servidor, que ressarcirá ao erário
eventuais valores pagos por taxas ou serviços.

Art. 36 Para a prestação de contas de missões em território nacional, o proposto, deverá
apresentar, no prazo máximo de cinco dias corridos, contados da conclusão da missão, os seguintes documentos:

I - relatório de viagem, constando, além da agenda realizada, o relato detalhado de atividades
desenvolvidas;

II - cópia digitalizada dos canhotos dos cartões de embarque, ou bilhete eletrônico, ou
comprovante de check-in via internet, ou declaração fornecida pela empresa de transporte; e

III - apresentação de documentos relacionados com o objetivo das viagens realizadas a serviço, a
exemplo de atas de reunião, certificados de participação ou presença, entre outros.

Art. 37 Para a prestação de contas de missões no exterior, o proposto, deverá apresentar, no prazo
máximo de cinco dias, contados da conclusão da missão, os seguintes documentos:

I - relatório de viagem circunstanciado, com relato detalhado de atividades desenvolvidas no
período, os objetivos esperados e alcançados, os benefícios auferidos a partir da missão;

II - cópia digitalizada dos canhotos dos cartões de embarque, ou bilhete eletrônico, ou
comprovante de check-in via internet, ou declaração fornecida pela empresa de transporte;

III - documentos relacionados com o objetivo das viagens realizadas a serviço, a exemplo de atas de
reunião, certificados de participação ou presença, entre outros.

Art. 38 Nos casos em que se aplica o ressarcimento de gastos com bagagem despachada, deverá o
proposto comprovar o pagamento nominal à companhia aérea, observadas as limitações estabelecidas no art. 15.

Art. 39 Na hipótese de alteração do período da viagem por interesse da Administração, a unidade
solicitante deverá, no ato da prestação de contas no SCDP, realizar o ajuste necessário para adequação dos
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valores das diárias com vistas à complementação.

Parágrafo único. O servidor que permanecer na localidade de destino por tempo superior ao
autorizado em decorrência de atraso/cancelamento de voos e que tiver as despesas custeadas pela companhia
aérea que deu causa, não fará jus à diária no período prorrogado.

Art. 40 Serão restituídas pelo servidor, em cinco dias contados da data do retorno à sede originária
de serviço, as diárias recebidas em excesso, quando o deslocamento ocorrer em prazo menor que o previsto,
mediante pagamento de Guia de Recolhimento da União ‒ GRU.

§1º Serão, também, restituídas, em sua totalidade, no prazo estabelecido neste artigo, as diárias
recebidas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento.

§2º Nos casos de diárias internacionais, a devolução do valor deve ser na mesma moeda recebida,
cabendo ao proposto realizar o câmbio na instituição financeira autorizada para converter a moeda estrangeira
em moeda nacional e assim proceder com a devolução.

Art. 41 O proposto ficará impedido de realizar nova viagem enquanto não apresentar, ou não for
aprovada, sua prestação de contas.

Art. 42 Compete ao Proponente a avaliação das informações prestadas pelo Proposto, bem como a
aprovação da prestação de contas apresentada.

Parágrafo único. O servidor Proponente fica impedido de aprovar sua própria prestação de contas.

Art. 43 Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com a legislação, a
autoridade Proponente, o Ordenador de Despesas e o Proposto.

Art. 44 Qualquer demanda referente a cadastro ou exclusão de usuários, alteração de perfil ou
atualização de dados cadastrais no SCDP deverá ser dirigida à Gestão Setorial pelas unidades solicitantes, com o
envio dos atos legais, se for o caso.

Art. 45 Os servidores da UNIR deverão observar, igualmente, o tutorial do SCDP, que detalha a
legislação sobre os afastamentos do país, concessão de diárias e passagens e outras questões correlatas.

Art. 46 A Gestão Setorial do SCDP na UNIR definirá os formulários com informações mínimas que
serão utilizados na operacionalização do SCDP e no processo de afastamentos a serviço e concessão de diárias
e passagens e prestação de contas.

Art. 47 Os atos de concessão de diárias serão publicados no Boletim de Serviço.

Art. 48 Fica revogada a Instrução Normativa nº 10/UNIR/PROPLAN/2014, de 02 de junho de 2014;

Art. 49 Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 29.01.2020.

 

 

Edson Carlos Fróes de Araújo
Pró-Reitor de Planejamento Substituto
Portaria nº 27/2020/GR, 13/01/2020

 

Documento assinado eletronicamente por EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO, Pró-Reitor(a) Substituto,
em 28/01/2020, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0345372 e o código CRC 91255776.

Referência: Processo nº 999119600.000017/2020-64 Site: www.unir.br SEI nº 0345372
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 3/2020/PROPLAN/UNIR

 

O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO SUBSTITUTO, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA (UNIR), no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 27/2020/GR/UNIR, de
13.01.2020 , considerando as disposições da Portaria nº 446/2019/GR/UNIR, de 30.05.2019, art. 3°, inciso IV, e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 999055229.000066/2019-77,

 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para compor a Comissão Permanente de
Licitação para o Regime Diferenciado de Contratação (CPRDC – Equipe 01)  do Centro de Convivência e
Restaurante Universitário do Campus de Cacoal, da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

NOME CPF SIAPE FUNÇÃO

JOSÉ PEREIRA RAMOS 507.507.719-68 0396445 Presidente

HELMA DOS SANTOS BONFIM 859.206.652-20 2005474
Presidente
Substituto

JOHAB ADRIEL OLIVEIRA
PACHECO

015.651.572-57 3152287 Membro

           
                        Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de 30.01.2020.

 

Edson Carlos Fróes de Araújo
Pró-Reitor de Planejamento Substituto
Portaria nº 27/2020/GR, 13/01/2020

Documento assinado eletronicamente por EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO, Pró-Reitor(a) Substituto,
em 29/01/2020, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0347381 e o código CRC C8CF9454.

Referência: Processo nº 999055229.000066/2019-77 Site: www.unir.br SEI nº 0347381
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 4/2020/DGP/PRAD/UNIR

O PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA, no
uso de suas atribuições legais, e           

Considerando as disposições do art. 2º, da Portaria nº 446/GR, de 30.05.2019;

Considerando o disposto na Lei 8.112/1990, art. 98, §2º e §3º, com alterações dadas pela Lei nº
13.370/2016;

Considerando a instrução com a base legal e manifestação favorável ao deferimento, constante no
Processo nº 999055869.000001/2020-20;

 

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder horário especial a servidora THARYCK DRYELLY NUNES
RODRIGUES, SIAPE 2163602, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, lotada no Departamento
Acadêmico de Ciências da Educação – DACED/PVH, mediante jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais e
04 (quatro) horas diárias pelo período da manhã, com fundamento no art. 98, § 2º e §3º, da Lei nº 8.112/90.

Art 2º - O familiar/dependente deverá ser reavalido em 15.01.2021.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

CHARLES DAM SOUZA SILVA
Pró-Reitor de Administração
Portaria 161/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 29/01/2020, às
16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0347694 e o código CRC 67928BD2.

Referência: Processo nº 999055869.000001/2020-20 Site: www.unir.br SEI nº 0347694
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E LICITAÇÕES

PORTARIA Nº 18/2020/DCCL/PRAD/UNIR

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, no uso
de suas atribuições legais, e considerando as disposições do inciso VIII do art. 2º, da portaria nº 446/GR, de
30.05.2019; a instrução constante no Processo nº. 999119606.000017/2018-90; e ainda, o Formulário de
Indicação de Gestor de Contrato n.º 011/2020/CGM/UNIR (0345279);

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Alterar as Portarias n.º 098/2019/DCCL/PRAD/UNIR e n.º 156/2019/DCCL/PRAD/UNIIR, que
instituiram a Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato Administrativo nº  32/2017/UNIR, celebrado entre a
UNIR e a empresa Estação Vip Segurança Privada EIRELI, no Campus de Guajará Mirim.

Art. 2º Dispensar a servidora Vastinei Sena de Farias, SIAPE 3137243, designada pela Portaria n.º
156/2019/DCCL/PRAD/UNIR, de 26 de agosto de 2019, para exercer a função de Gestora titular do referido
Contrato, e a servidora Sônia dos Santos, SIAPE 2126639, designada pela Portaria n.º 098/2019/DCCL/PRAD/UNIR,
de 02 de julho de 2019 para exercer a função de Gestora substituta do referido Contrato, ambas no câmpus de
Guajará Mirim.

Art. 3º Designar o servidor Francisco Chagas da Silva Moreira, SIAPE 069981 para exercer a função
de Gestor titular do Contrato administrativo nº 32/2017/UNIR, celebrado entre a UNIR e a empresa Vip Segurança
Privada EIRELI, que tem por objeto a contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, e a servidora 
Edilane Saraiva de Souza Brandão, SIAPE 2325894 para exercer a função de Gestora Substituta do referido
contrato, ambos no Câmpus de Guajará Mirim.

Art. 4º Dispensar a servidora Sônia dos Santos, SIAPE 2126639, designado pela Portaria n.º
098/2019/PRAD/UNIR, de 02 de julho de 2019, para exercer a função de Fiscal Administrativo Titular do Contrato
nº 32/2017/UNIR, no Campus de Guajará Mirim.

Art. 5º Designar o servidor Mateus da Silva Campos, SIAPE 1334164 para exercer a função de Fiscal
Administrativo Titular do Contrato administrativo nº 32/2017/UNIR, celebrado entre a UNIR e a empresa Estação
Vip Segurança Privada EIRELI, que tem por objeto a contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, no
Câmpus de Guajará Mirim.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Charles Dam Souza Silva
Pró-Reitor de Administração
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Portaria 161/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 28/01/2020, às
12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0345442 e o código CRC A4E018A0.

Referência: Processo nº 999119606.000017/2018-90 Site: www.unir.br SEI nº 0345442
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 25/2020/CPM-DGP/DGP/PRAD/UNIR

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no uso de
suas atribuições legais, e considerando as disposições do art. 2º, da Portaria nº 446/GR, de 30.05.2019;
considerando o processo SEI nº 999119600-E4.000014/2019-57.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Retificar, parcialmente, o teor da Portaria nº 2/2020/DGP/PRAD/UNIR, de 28.01.2020,
publicada no BS 08, de 28 de Janeiro de 2020, p. 11, nos seguintes termos:

Onde se lê: “Considerando o disposto na Portaria nº 902/GR, de 27.09.2016, Art. 2º”.

Leia-se: “Considerando as disposições do art. 2º, da Portaria nº 446/GR, de 30.05.2019”.

Onde se lê: “Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação”.

Leia-se: “Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação”.

 

Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

CHARLES DAM SOUZA SILVA
Pró-Reitor de Administração
Portaria 161/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 29/01/2020, às
17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0347507 e o código CRC 195E624A.

Referência: Processo nº 999119600-E4.000014/2019-57 Site: www.unir.br SEI nº 0347507
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 26/2020/CPM-DGP/DGP/PRAD/UNIR

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no uso de
suas atribuições legais, e considerando as disposições do art. 2º, da portaria nº 446/GR, de 30.05.2019;
considerando o processo SEI nº 999055607.000016/2019-35.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Retificar, parcialmente, o teor da Portaria nº 3/2020/DGP/PRAD/UNIR, de 28.01.2020,
publicada no BS nº 08, de 28.01.2020, p. 12, nos seguintes termos:

Onde se lê: “Considerando o disposto na Portaria nº 902/GR, de 27.09.2016, Art. 2º;”.

Leia-se: “Considerando as disposições do art. 2º, da portaria nº 446/GR, de 30.05.2019”.

Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

CHARLES DAM SOUZA SILVA
Pró-Reitor de Administração
Portaria 161/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 29/01/2020, às
17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0347598 e o código CRC 59BE116B.

Referência: Processo nº 999055607.000016/2019-35 Site: www.unir.br SEI nº 0347598
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 27/2020/CPM-DGP/DGP/PRAD/UNIR

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no uso de
suas atribuições legais, e considerando as disposições do inciso XIII do art. 2º, da portaria nº 446/GR, de
30.05.2019; a instrução constante no Processo nº. 9991196005.000724/2019-77.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Remover, temporariamente, por motivo de saúde, com mudança de sede, o servidor
ROSALVO STACHIW, SIAPE nº 1734277, ocupante do cargo efetivo de Professor do Magisterio Superior, lotado no
Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal do campus de Rolim de Moura, para o Departamento
Acadêmico de Química do campus de Porto Velho, com fundamento no Artigo 36, Inciso III, Alinea “b”, da Lei nº
8.112/1990, pelo período de 01 ano contados a partir da data de publicação desta portaria.

Art. 2º De acordo com o previsto no art. 18 da Lei nº 8.112/90, o servidor, em razão de sua
remoção terá, no mínimo dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados a partir da publicação, para a
retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

CHARLES DAM SOUZA SILVA
Pró-Reitor de Administração
Portaria 161/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 30/01/2020, às
10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0348283 e o código CRC 7D82E0A6.

Referência: Processo nº 9991196005.000724/2019-77 Site: www.unir.br SEI nº 0348283
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 28/2020/CPM-DGP/DGP/PRAD/UNIR

 O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no uso de
suas atribuições legais, e considerando as disposições do inciso XIII do art. 2º, da portaria nº 446/GR, de
30.05.2019 e a instrução constante no Processo nº. 999119621.000010/2020-02. 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º – REMOVER, de ofício, no interesse da Administração, sem mudança de sede,
o servidor TIAGO DOS SANTOS TRINDADE,  SIAPE nº 2105847, ocupante do cargo de Assistente em
Administração, da Secretaria do Núcleo de Ciências Humanas, para o Departamento Acadêmico de Libras, com
fundamento no inciso I, do art. 36, da lei nº 8.112/90, a partir de 1º de Fevereiro de 2020.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

CHARLES DAM SOUZA SILVA
Pró-Reitor de Administração
Portaria 161/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 30/01/2020, às
10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0348663 e o código CRC FC990954.

Referência: Processo nº 999119621.000010/2020-02 Site: www.unir.br SEI nº 0348663
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Site: - https://www.unir.br

PORTARIA Nº 51/2020/GR/UNIR, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.

A PRÓ-REITORA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS NO EXERCÍCIO DA REITORIA
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR, mediante atribuições que lhe são conferidas
pelo § 4° do artigo 14 do Estatuto da UNIR, e considerando o Processo 9991020422.000180/2019-16;

           

RESOLVE:

 

Art. 1º INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), para apuração dos fatos
narrados nos autos do Processo SEI nº 9991020422.000180/2019-16;

Art. 2º Designar os servidores MARCELO XAVIER DA SILVA, Professor de Magistério Superior, SIAPE
n° 1886370 (Presidente), BRENO DIAS DE PAULA, Professor de Magistério Superior, SIAPE nº 2363752 (Membro)
e MARCUS VINICIUS RIVOIRO, Professor de Magistério Superior, SIAPE 1719984, (Membro), para integrarem a
Comissão Processante a que se refere o item anterior.

Art. 3º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos seus
trabalhos, a contar da data da publicação desta Portaria no Boletim de Serviço. 

 

 

           Marcele Regina Nogueira Pereira
Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, no exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Pró-Reitora, em
28/01/2020, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0346322 e o código CRC 23F1C700.

Referência: Processo nº 9991020422.000180/2019-16 Site: www.unir.br SEI nº 0346322
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 52/2020/DAP/PRAD/UNIR

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no uso de
suas atribuições legais e, considerando as disposições do inciso II do art. 2º do capítulo II da portaria nº 446/GR,
de 30.05.2019; a instrução constante no processo nº  999055899.000197/2019-61; as disposições da lei nº
12.772/2012, alterada pela lei nº 12.863/2013, portaria 554/MEC/2013 e resolução nº 116/CONSAD/2013; o
Ofício Circular nº 53/2018-MP de 27 de fevereiro de 2018; Ofício Circular nº 02/2019/CGCAR
ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME, de 18 de junho de 2019, bem como a manifestação favorável constante no
despacho nº 0347087/DAP/UNIR;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder a servidora docente GABI NUNES SILVA, matrícula SIAPE nº 3012970,
Progressão Funcional por Avaliação de Desempenho Acadêmico de Assistente A (A)-1 para Assistente
A (A)-2 (Denominação (Classe)-Nível) referente ao interstício de 21.02.2018 a 20.02.2020, com efeito acadêmico
e financeiro a partir de 21.02.2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, datado eletronicamente.

 

 

CHARLES DAM SOUZA SILVA
Pró-Reitor de Administração
Portaria 161/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 29/01/2020, às
12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0347226 e o código CRC 5B06CF06.

Referência: Processo nº 999055899.000197/2019-61 Site: www.unir.br SEI nº 0347226

BS 09, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 - 35

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
file:///G/Meu%20Drive/ASCOM/BOLETIM%20DE%20SERVI%C3%87OS/BS%202020/PORTARIAS%20-%20SEI/Portarias%20-%2030-01-2020/www.unir.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Site: - https://www.unir.br

PORTARIA Nº 52/2020/GR/UNIR, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.

A PRÓ-REITORA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS NO EXERCÍCIO DA REITORIA
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR, mediante atribuições que lhe são conferidas
pelo § 4° do artigo 14 do Estatuto da UNIR, e considerando o Processo 9991020422.000180/2019-16;

           

RESOLVE:

 

Art. 1º INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), para apuração dos fatos
narrados nos autos do Processo SEI nº 9991020422.000180/2019-16;

Art. 2º Designar os servidores MARCELO XAVIER DA SILVA, Professor de Magistério Superior, SIAPE
n° 1886370 (Presidente), BRENO DIAS DE PAULA, Professor de Magistério Superior, SIAPE nº 2363752 (Membro)
e MARCUS VINICIUS RIVOIRO, Professor de Magistério Superior, SIAPE 1719984, (Membro), para integrarem a
Comissão Processante a que se refere o item anterior.

Art. 3º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos seus
trabalhos, a contar da data da publicação desta Portaria no Boletim de Serviço. 

 

 

           Marcele Regina Nogueira Pereira
Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, no exercício da Reitoria

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Pró-Reitora, em
28/01/2020, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0346350 e o código CRC C2001959.

Referência: Processo nº 9991020426.000061/2019-23 Site: www.unir.br SEI nº 0346350
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 53/2020/DAP/PRAD/UNIR

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no uso de
suas atribuições legais e, considerando as disposições do inciso II do art. 2º do capítulo II da portaria nº 446/GR,
de 30.05.2019; a instrução constante nos processos nº 99971150.000007/2018-71; considerando a Portaria  Nº
671/2018/DRH/PRAD/UNIR, de 26.12.2018, publicada no B.S. Nº 103, de 27.12.2018, considerando, ainda, a
manifestação constante no Despacho nº 0347247/2020/DAP/UNIR de 29.01.2020;

 

RESOLVE:

 

Art.1º Retificar a Portaria Nº 671/2018/DRH/PRAD/UNIR, de 26.12.2018, publicada no B.S. Nº 103,
de 27.12.2018, que concedeu Progressão Funcional por Avaliação de Desempenho ao servidor ENE GLORIA DA
SILVEIRA.

Art. 2º Onde se lê: “(...) com efeito acadêmico a partir de 01.05.2010 e financeiro a partir
de 12.12.2018, ”. Leia-se: “(...) com efeito acadêmico e financeiro a partir de 12.12.2018".

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Porto Velho, datado eletronicamente.

 

CHARLES DAM SOUZA SILVA
Pró-Reitor de Administração
Portaria 161/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 29/01/2020, às
12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0347290 e o código CRC 36D32AEF.

Referência: Processo nº 99971150.000007/2018-71 Site: www.unir.br SEI nº 0347290
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Site: - https://www.unir.br

PORTARIA Nº 54/2020/GR/UNIR, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.

A PRÓ-REITORA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS NO EXERCÍCIO DA REITORIA
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR, mediante atribuições que lhe são conferidas
pelo § 4° do artigo 14 do Estatuto da UNIR, e considerando o Processo n° 999119626.000021/2019-09;

           

RESOLVE:

 

Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar de 27.01.2020, o prazo para a conclusão dos
trabalhos a cargo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instituída pela Portaria nº
866/2019/GR/UNIR, de 27.11.2019, publicada no Boletim de Serviço nº 94, de 29.11.2019, para apurar os fatos
relacionados no Processo nº 999119626.000021/2019-09.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

           Marcele Regina Nogueira Pereira
Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, no exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Pró-Reitora, em
28/01/2020, às 19:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0346404 e o código CRC B3DE33FE.

Referência: Processo nº 999119626.000021/2019-09 Site: www.unir.br SEI nº 0346404
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Site: - https://www.unir.br

PORTARIA Nº 56/2020/GR/UNIR, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto da UNIR; pela Portaria nº
198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 04/03/2016, Seção 2, p.19; considerando o
Processo n° 999119654.000006/2020-59;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Dispensar, a pedido, a servidora NÁDIA MARIA PETROLI PIRES, SIAPE nº 1967907, Auxiliar
em Administração, da função de Secretária de Registros e Controle Acadêmicos/Substituta, do Campus de
Vilhena, Função Gratificada (FG-1), a partir de 20.01.2020.

Art. 2º Designar a servidora a servidora CARLA BARBOSA TORRES DE SOUZA, SIAPE n° 2271441,
Assistente em Administração, para a função de Secretária de Registros e Controle Acadêmicos/Substituta, do
Campus de Vilhena, Função Gratificada (FG-1), a partir de 31.01.2020.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Prof. Dr. Marcelo Vergotti
Vice-Reitor no Exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VERGOTTI, Vice-Reitor, em 30/01/2020, às 16:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0348912 e o código CRC A2440106.

Referência: Processo nº 999119654.000006/2020-59 Site: www.unir.br SEI nº 0348912
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Site: - https://www.unir.br

PORTARIA Nº 57/2020/GR/UNIR, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto da UNIR; pela Portaria nº
198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 04/03/2016, Seção 2, p.19; considerando o
Processo n° 999055135.000005/2020-92;

                                                                                                                                             

RESOLVE:

 

Art. 1º Dispensar, a pedido, a servidora MARIANA MARQUES FERREIRA, SIAPE nº 1680809,
Técnica em Assuntos Educacionais, da função de Coordenadora de Projetos Políticos Pedagógicos, da PROGRAD,
Função Gratificada FG-1, a partir de 29.01.2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Vergotti
Vice-Reitor no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VERGOTTI, Vice-Reitor, em 30/01/2020, às 16:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0348957 e o código CRC EA1651AF.

Referência: Processo nº 999055135.000005/2020-92 Site: www.unir.br SEI nº 0348957
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Site: - https://www.unir.br

PORTARIA Nº 58/2020/GR/UNIR, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto da UNIR; pela Portaria nº
198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 04/03/2016, Seção 2, p.19; considerando o
Processo n° 999055135.000005/2020-92;

                                                                                                                                             

RESOLVE:

 

Art. 1º Designar a servidora QUERLA MOTA DOS SANTOS, SIAPE nº 1762241, Técnica em Assuntos
Educacionais, para a função de Coordenadora de Projetos Políticos Pedagógicos, da PROGRAD, Função Gratificada
FG-1, a partir de 31.01.2020.

Art. 2º Convalidar os atos administrativos praticados pela servidora QUERLA MOTA DOS SANTOS,
no período de 29.01.2020 a 30.01.2020, a qual respondeu pela Coordenadoria de Projetos Políticos Pedagógicos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prof. Dr. Marcelo Vergotti
Vice-Reitor no Exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VERGOTTI, Vice-Reitor, em 30/01/2020, às 16:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0348975 e o código CRC 79A622B2.

Referência: Processo nº 999055135.000005/2020-92 Site: www.unir.br SEI nº 0348975
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - DGP

PORTARIA Nº 351/2019/CCD-DGP/DGP/PRAD/UNIR

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o que consta no Estatuto da UNIR; no Inciso II do Artigo 2º do Capítulo II

da portaria nº 446/GR, de 30.05.2019; no Art. 11 e 12 da Lei nº 11.091/05; nos Decretos n.os 5.824/2006 e
5.825/2006 e o que consta no Processo SEI nº 999119573.000493/2019-16,   

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder o percentual de Incentivo à Qualificação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre
o vencimento básico do servidor Marcelino Pereira da Silva, matrícula SIAPE nº 1870601, ocupante do cargo de
Assistente em Administração, do quadro permanente de pessoal da UNIR, referente à conclusão do curso de
Graduação - Tecnologia em Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, com efeito financeiro  a contar de
9/12/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

CHARLES DAM SOUZA SILVA
Pró-Reitor de Administração

Portaria n.º 161/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em 30/01/2020, às
14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0307874 e o código CRC AC2552D8.

Referência: Processo nº 999119573.000493/2019-16 Site: www.unir.br SEI nº 0307874
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