
11/01/2023 09:25 SEI / UNILAB - Encerramento Contratual - DCCA

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_visualizar&id_base_conhecimento=444&infra_sistema=100000100&infra… 1/2

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

BASE DE CONHECIMENTO

ENCERRAMENTO CONTRATUAL

QUE ATIVIDADE É?

Encerramento Contratual

QUEM FAZ?

Gestores e Fiscais de contratos.

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

Sequência Responsável Procedimento Tipo de Documentação necessária

01 DCCA
 Comunica à equipe de fiscalização sobre a data de término da vigência do

contrato, considerando o período completo de vigência e solicita providências
quanto aos trâmites necessários para a realização de novo procedimento
licitatório. Ressaltando a possibilidade de prorrogação excepcional, conforme
disposto no § 4° do art. 57 da Lei 8.666/93, desde que para isto reste
devidamente demonstrada a ocorrência de um fato imprevisível que torne
inviável  a celebração de nova contratação, via licitação, e que a prorrogação seja
a melhor alterna�va para evitar a descon�nuidade das a�vidades contratadas.

E-mail de comunicação, com 180 dias
corridos antes do término da vigência
do contrato.

02 DCCA Comunica à equipe de fiscalização sobre a data de término da vigência do
contrato e solicita o envio de relatório final acerca das ocorrências da fase de
execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço. 

Adicionalmente, solicita informações quanto a existência de saldo
remanescente, após a quitação de todas as faturas devidas, tendo em vista a
necessidade de baixa no saldo contratual.

E-mail de comunicação e/ou
despacho, após encerrada a vigência
do contrato.

03 Gestores e Fiscais de
Contratos Encaminha à Divisão de Controle de Contratos Administra�vos - DCCA Relatório

Final de execução do contrato, juntamente com informações referentes à
existência de saldo contratual, após a quitação de todas as faturas devidas.

Após o pagamento de todas as faturas
devidas:

Relatório Final de Execução;

Despacho contendo
informações referentes ao saldo
contratual.

04 DCCA Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura - PROADI para
ciência do Relatório Final de Execução do Contrato, bem como, solicita
providências rela�vas à anulação de saldo de empenho e posterior baixa no
saldo contratual.

Despacho de Encaminhamento.

05 PROADI Encaminha à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN
para solicitar as providências rela�vas à anulação de saldo de empenho e
posterior baixa no saldo contratual.

Despacho de encaminhamento.

06 PROPLAN Encaminha à Coordenação Financeira - COFIN. Despacho de encaminhamento.

07 COFIN
 

Encaminha à Divisão de Contabilidade - DICON para baixa do saldo contratual no
SIAFI.

Anula o saldo de empenho.

08 DICON
 Realiza a baixa do saldo contratual no Siafi.

Encaminha à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças -
PROPLAN.

Comprovação da baixa do saldo
contratual no Siafi.

09 PROPLAN Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura - PROADI. Despacho de encaminhamento.

10 PROADI
 Encaminha à Divisão de Controle de Contratos Administra�vos - DCCA Despacho de encaminhamento.

11 DCCA Informa à equipe de fiscalização do contrato sobre a realização de anulação de
saldo de empenho e realização de baixa de saldo contratual.

Despacho de Encaminhamento.

12 Gestores e Fiscais de
Contrato Ciência e encerramento na unidade.  

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

Período final da data de término da vigência do contrato, considerando o período completo de vigência. Ressaltando a possibilidade de prorrogação excepcional,
conforme disposto no § 4° do art. 57 da Lei 8.666/93, desde que para isto reste devidamente demonstrada a ocorrência de um fato imprevisível que torne
inviável  a celebração de nova contratação, via licitação, e que a prorrogação seja a melhor alterna�va para evitar a descon�nuidade das a�vidades contratadas.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?
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1. Relatório Final de Execução;

2. Despacho contendo informações referentes ao saldo contratual.

QUAL É A BASE LEGAL?

Instrução Norma�va SEGES/ME n. 01/2019

Instrução Norma�va SEGES/MPDG n. 03/2017

Instrução Norma�va SEGES/MPDG n. 05/2017

Orientação Norma�va AGU n. 02/2009

Decreto n. 10.024/2019

Lei n. 8.666/93

Lei n. 10.520/2002
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