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LISTA DE VERIFICAÇÃO - SANÇÃO CONTRATUAL

Elementos da Instrução processual para Sanções oriundas de Contratos
 

Iden�ficação da Unidade e Servidor Responsável pelo preenchimento da Lista de Verificação
Unidade Administra�va  
Autoridade Competente  SIAPE:  Cargo:  
Servidor Res. Preenchimento  SIAPE:  Cargo:  

 

Instrução de Preenchimento
Doc. SEI! Deve ser inserido o número do documento gerado no SEI!
Situação Deve ser usado SIM, NÃO, AP ou NA

Observações

Indicar o local onde se encontra a informação:
 - No caso de minutas, indicar a cláusula e/ou item;
 - No caso de documento paginado, indicar a página.
 

Outras observações que julgar necessárias.

           Obs¹.: SIM = Atendido; NÃO = Não Atendido; AP = Atendido em Parte; NA = Não se Aplica.

           Obs².: Os Itens não preenchidos deverão ser jus�ficados em despacho de encaminhamento.

 

ID Item de Verificação Doc. SEI! Situação Observação
1 O�cio elaborado pelo gestor do contrato contendo as seguintes informações    

1.1
Relato da irregularidade come�da, em descumprimento ao disposto no contrato/edital.
 
Obs.: Devem ser informadas as cláusulas que foram infringidas.

   

1.2

Informação da data de encaminhamento do Termo de No�ficação encaminhado à contratada,
na tenta�va de resolução do problema, data de recebimento da empresa, bem como se houve
resposta da empresa.
 
Obs.: O processo de apuração de responsabilidade só pode ser aberto, após comunicação prévia do gestor através de Termo de
No�ficação.

   

1.3 Alegações da empresa, no caso de ter sido encaminhada resposta.    

1.4
Sugestão de penalidade a ser aplicada, considerando as infrações come�das e as disposições
contratuais transgredidas.
 
Obs.: Em caso de multa, deve ser informado o valor, bem como memorial de cálculo.

   

2 Termo de Referência/Projeto Básico    
3 Edital    
4 Contrato/Ata de Registro de Preço/Termo Adi�vo    
5 Nota de Empenho    
6 Termo de no�ficação encaminhada pelo Gestor    

7
Toda a documentação que comprove a irregularidade come�da e a tenta�va da equipe de
gestão do contrato em resolver o problema, incluindo as no�ficações encaminhadas e respostas
ob�das.

   

8
O�cio dando ciência à garan�dora sobre a abertura de processo de sanção.
 
Obs.: No caso de contratos em que há seguro garan�a.

   

 

Os itens que não forem preenchidos deverão ser jus�ficados no despacho de encaminhamento.
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