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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência de Gestão do Processo Digital
 

BASE DE CONHECIMENTO
A base de conhecimento é um importante espaço dentro do SEI-RJ, onde são encontradas as informações essências para adequada instrução processual. Como boa prática, todo o processo é mapeado para que

todos possam entender o funcionamento do fluxo de trabalho de ponta a ponta. Dessa forma, nem todas as atividades descritas nesta Base de Conhecimento são executadas exclusivamente no SEI-RJ. A maioria dos processos
envolvem a utilização de outros sistemas corporativos e atividades manuais. Por isso, na base de conhecimento, as atividades serão identificadas conforme mostra a tabela abaixo:

 

Tipo de Identificação Descrição

Atividade executada manualmente, sem a utilização de um sistema.

Atividade executada exclusivamente no SEI!RJ.

Atividade executada no SEI!RJ e nos sistemas identificados.

Atividade executada apenas no sistema identificado, sem a utilização do SEI!RJ.

QUAL É O PROCESSO?
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A Prestação de Contas de Contratações consiste na organização e apresentação de documentos referentes à gestão e fiscalização de contratos formais, conforme previsto na Instrução Normativa AGE nº 44, de 2 de março de
2018. O objetivo é demonstrar a sua boa administração, guarda e controle.
 
Dono do Processo: Contadoria Geral do Estado - CGE
Responsável pelas informações contidas nesta base: Contadoria Geral do Estado - CGE

                                                                                         Superintendência de Administração e Finanças - SUPAFI

Nível de Acesso: Público
 
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

 
Papel  Descrição de Responsabilidades
Setor de Contratos Reunir documentos referentes à prestação de contas e anexá-los ao processo administrativo.
Setor de Recursos Humanos Fornecer informações sobre os responsáveis pelo contrato executado.

 

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
Processo Realizar Prestação de contas Processo que descreve as atividades relacionados ao processo de Prestação de contas dos contratos pelos órgãos.

 
REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 

Atividade Descrição da Atividade
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Atividade Descrição da Atividade
SEI-Autuar processo O Setor de Contratos autua processo administrativo para realização da prestação de contas. A prestação de contas pode ser realizada a partir da assinatura do contrato.
SEI-Consultar
processos relacionados O Setor de Contratos consulta os processos que estarão relacionados no SEI, permitindo o acesso aos documentos tramitados  ao longo da vigência do contrato.

SEI-Anexar
documentos

A fim de atender à Instrução Normativa AGE nº 44, de 2018, o Setor de Contratos deverá anexar ao processo de prestação de contas os seguintes documentos:

(1) Cópia do contrato e dos seus anexos, quando estes forem partes integrantes do instrumento firmado;

(2) Cópias dos eventuais termos aditivos e apostilamentos;

(3) cópia da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos extratos do contrato e eventuais termos aditivos; (4) cópia do parecer emitido pela Assessoria Jurídica, relativo à contratação e
eventuais termos aditivos e apostilamentos;

(5) cópia das alterações do contrato social da contratada, se houver, ocorridas durante a vigência contratual;

(6) cópia do despacho adjudicatório e de homologação da licitação realizada ou de justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade;

(7) cópia do acordo de níveis de preço – ANS, no caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme inciso II do art. 11 do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016;

(8) cópia da planilha de custos apresentada pela empresa contratada, contendo o orçamento detalhado que expresse a composição de todos os seus custos unitários, no caso de contrato de serviços, obras ou
serviços de engenharia;

(9) cópia do projeto básico, termo de referência ou similar, quando couber;

(10) cópia do projeto executivo, quando couber;

(11) cópia do documento referente ao cumprimento da garantia prevista no edital da licitação, bem como sua liberação ou restituição ao término da execução contratual, quando couber;

(12) cronograma físico-financeiro da execução;

(13) relação de pagamentos;

(14) cópia dos documentos comprobatórios das despesas efetuadas, atestados no verso por dois servidores do contratante, devidamente identificados, excetuado o ordenador de despesas, com a declaração
expressa de que foi recebido o material, executado o serviço ou realizada a obra em condições satisfatórias para o serviço público;

(15) registro de ocorrência, conforme inciso III do art. 11 do Decreto n.º 45.600/16;

(16) formulário de acompanhamento da execução do contrato, emitido pelo fiscal de contrato ou comissão de fiscalização, conforme o caso;

(17) formulário de acompanhamento da gestão do contrato, emitido pelo gestor do contrato;

(18) termo de aceitação definitiva do objeto contratado;

(19) “cadastro do responsável” de todos os signatários do ente contratante, gestores e fiscais de todo o período de vigência do contrato e dos eventuais termos aditivos;

(20) cópia da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do ato de nomeação do fiscal de contrato, quando esta designação não constar do referido instrumento;

(21) cópia da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do ato de nomeação do gestor do contrato, quando esta designação não constar do referido instrumento;

(22) termos de Inspeção realizada pelo fiscal ou comissão de fiscalização e pelos órgãos de controle, quando ocorrer.

SEI-Informar dados de
responsáveis O Setor de Recursos Humanos deverá preencher o Cadastro de Responsáveis.

SEI-Enviar prestação
de contas à AGE Caso a AGE solicite, o Setor de Contratos deverá encaminhar o processo administrativo referente à prestação de contas.
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Atividade Nome do documento Descrição do documento

SEI-Enviar prestação de
contas à AGE Despacho/Ofício

Despacho, enviado pela AGE, solicitando a
apresentação da prestação de contas ao Setor de
Contratos.

SEI-Enviar prestação de
contas à AGE Despacho

Despacho, elaborado pelo Setor de Contratos, de
encaminhamento da prestação de contas enviado à
AGE.

BASE LEGAL:

Instrução Normativa AGE nº 44, de 2 de março de 2018

Criado por madsantos, versão 1 por madsantos em 30/09/2019 09:55:40.


