
 

 

1º - O recurso financeiro concedido será depositado diretamente na conta do servidor. 

3º - Os recursos devem ser executados em conformidade com a Lei n° 8.666/1993. 

 

4º - Quanto a execução financeira deverá atender as seguintes normas e procedimentos 

para a PRESTAÇÃO DE CONTAS, pelos pesquisadores: 

 

a) Deverão ser coletados no MÍNIMO 3 (três) orçamentos distintos que permitam 

identificar o fornecedor, o valor do item, e demais taxas (ex: frete). O orçamento deve 

conter as seguintes informações: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, DATA E 

VALIDADE DO ORÇAMENTO, ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E 

CARIMBO DA EMPRESA. Caso a solicitação e o orçamento sejam encaminhados 

via e-mail, deverá anexar os e-mails. 

IMPORTANTE: A data do orçamento deverá ser anterior à data das notas fiscais 

de compra. 

 

O orçamento poderá ser coletado da seguinte forma: 

- Mercado local: o orçamento apresentado deverá ser o ORIGINAL. 

- Via e-mail: imprimir o orçamento juntamente com o encaminhamento do e-mail (de: / 

para:). 

- Internet: imprimir o orçamento de modo que seja possível a identificação da empresa 

(que apareça de forma clara o nome da empresa, qual o site e a data da pesquisa). 

b) Caso apenas uma empresa forneça o material e/ou serviço, não sendo possível 

incluir mais de um orçamento, será necessário incluir uma justificativa técnica, 
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2º - O coordenador contemplado deverá executar o recurso recebido de acordo com as

 cláusulas constantes no edital, com as normas e procedimentos apresentados abaixo e

 comprovar as despesas mediante apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS. 



explicitando o porquê de apenas esse fornecedor atender as exigências solicitadas, 

devendo, conforme o caso, anexar os seguintes atestados autenticados: 

b.1 atestado/declaração de exclusividade do fornecimento (comercialização), expedido 

pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal ou pelas entidades equivalentes. 

b.2 declaração do fabricante de que a empresa é representante exclusiva na região. Caso 

a empresa seja estrangeira o atestado/declaração deve vir com tradução juramentada. 

 

c) Contratar a empresa que oferecer o MENOR VALOR por ITEM. 

 

d) As NOTAS FISCAIS e/ou RECIBO deverão ser emitidas em nome da UTFPR 

Câmpus Santa Helena. Se possível, solicitar que conste também o nome do professor 

responsável pela compra.  

Razão Social: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Santa Helena 

CNPJ: 75.101.873/0014-04 

Endereço: Prolongamento da Rua Cerejeira s/n, Bairro São Luiz, Santa Helena  

CEP: 85892-000 

 

 f) Os recursos não executados deverão ser devolvidos via Guia de Recolhimento da 

União (GRU), retornado ao orçamento anual da UTFPR, cujo comprovante deverá ser 

anexado à respectiva prestação de contas.  

 

- Emissão da GRU no site:  

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

d.1  O  coordenador  do  projeto  deverá  declarar  o  recebimento  do  material/serviço  no 

verso  da  nota  fiscal  e/ou  recibo,  constando  a  data  e  a  identificação  do  respectivo 

servidor. 

e) As despesas devem estar em conformidade com o disposto nos itens financiáveis do 

edital DIREC-SH 01/2018, item 4.5. 

A  GRU  deverá  constar  na  prestação  de  contas  feita  até  o  dia  04  de  dezembro  de 
2018.  

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


 



IMPORTANTE: Anexar na prestação de contas o comprovante de pagamento da 

GRU. 

 

Todos os documentos do processo devem ser emitidos dentro do prazo de vigência 

estabelecido no Edital DIREC-SH 01/2018. 

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com a Dirplad. 

 

Dirplad: dirplad-sh@utfpr.edu.br   Ramal: 8815 

Demap: demap-sh@utfpr.edu.br Ramal: 8811 

Deofi: deofi-sh@utfpr.edu.br  Ramal: 8806 
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