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Apresentação
A melhoria contínua dos processos, a qualidade na prestação de serviços
e a transparência são compromissos permanentes da Fiotec e é nesse contexto
que apresentamos o Manual de Procedimentos de Projetos atualizado.
A legislação pertinente e o Manual de Normas e Procedimentos para celebração
de instrumentos entre a Fiocruz e a Fiotec fundamentam este instrumento.
O Manual contempla as fases de Iniciação, Execução e Encerramento dos projetos.
As próximas páginas tratam dos aspectos normativos, dos procedimentos organizacionais e
técnicos buscando aprimorar a relação da Fiotec com seus parceiros na gestão dos projetos.
A busca pela melhoria dos processos e mudanças na legislação tornam necessárias
a avaliação e revisão periódicas desse Manual. Deste modo, é importante que
as versões deste documento baixadas anteriormente sejam eliminadas.
Controle de revisão
Todas as alterações realizadas no documento ficam registradas no item
Controle de Revisão. E podem ser acessadas diretamente com um clique
sobre o item desejado. Acesse aqui para consultar e se manter atualizado.
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Atribuições e
responsabilidades
Os projetos coordenados pela Fiocruz, com gestão administrativa,
logística e financeira feita pela Fiotec, possuem diversos atores,
com responsabilidades distintas.
Este capítulo é reservado à apresentação dos envolvidos na gestão
desses projetos e, principalmente, às atribuições de cada um deles.
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Diretor de unidade

1.1
Fiocruz

Responsável por encaminhar à Fiotec ofício de solicitação de proposta de serviços através do qual designará o coordenador do projeto.

Coordenador de projeto
Responsável por coordenar e supervisionar o projeto na Fiotec.

São atribuições do coordenador:
• Elaborar o projeto básico com todos seus elementos necessários
e suficientes para caracterizar os serviços de apoio;
• Selecionar a equipe do projeto, incluindo bolsistas, contratados e
outros, definindo suas competências no projeto;
• Acompanhar e fiscalizar as atividades da equipe em observância
às competências definidas;
• Solicitar à Fiotec a contratação de pessoal (CLT e autônomo) e
concessão de bolsa;
• Encaminhar, dentro dos prazos contratuais, os relatórios técnicos
do projeto, parciais e final;
• Responder pelas justificativas exigidas nos processos e procedimentos da Fiotec;
• Aplicar os recursos em estrita obediência ao Plano de Aplicação e
Projeto Básico;
• Demandar despesas dentro das normas legais aplicadas ao projeto;
• Manter controle e guarda dos bens adquiridos pelo projeto, informando qualquer alteração ou movimentação do bem para local
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diferente daquele de origem;

É vedado:

• Informar à Fiotec furto ou roubo de equipamento ou material
permanente adquirido pelo projeto apresentando registro de ocorrência policial;

• Nomear bolsistas como coordenadores de projetos, exceto para
bolsistas servidores Fiocruz;

• Atender e acompanhar os auditores nas visitas técnicas;
• Atestar Nota Fiscal.

O coordenador poderá designar autorizador(es) de despesa, através do formulário Autorizador de Despesa para
exercer as atribuições abaixo:
• Solicitar e aprovar diárias, suprimento de fundos e passagens;
• Requisitar e aprovar compras e contratações de pessoa jurídica;
• Acessar as informações relativas à movimentação financeira;

• Designar bolsistas para exercer as atribuições de autorizador
de despesas;
• Efetuar despesas sem recursos financeiros disponíveis e fora do
período de vigência do Instrumento Contratual;
• Utilizar os recursos para qualquer outra finalidade, em desacordo
com o plano de trabalho e com o cronograma de desembolso;
• Realizar empréstimos entre projetos executados com recursos públicos;
• Transferir recursos entre projetos executados com recursos
públicos.
7

• Atestar Nota Fiscal;
• Assinar as justificativas técnicas de marca/modelo e empresa
(com exclusividade).

Observação
Quando o autorizador de despesas for servidor Fiocruz ele poderá
solicitar e autorizar a contratação de pessoal (CLT e autônomo) e
concessão de bolsa.
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1.2
Fiotec

Responsável pela gestão administrativa, logística e financeira
dos projetos.

São atribuições da Fiotec:
• Apoiar a Coordenação no planejamento e elaboração dos projetos;
• Designar e informar ao coordenador o analista de projetos responsável pela execução;
• Monitorar o cronograma físico e financeiro de acordo com os objetivos, metas e atividades do projeto;
• Monitorar a execução dos recursos orçamentários e financeiros
dos projetos;
• Realizar as compras e contratações conforme previsto no projeto básico, observando a legislação vigente e as regras do agente
financiador;
• Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos;
• Elaborar e apresentar relatórios financeiros parciais e final;
• Atender às auditorias internas e externas;
• Divulgar em seu sítio: contrato e aditivo do projeto, relação dos
pagamentos, relatórios técnicos e financeiros.
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Iniciação
de Projetos
A área de Iniciação de Projetos da Fiotec
tem como principal objetivo a avaliação
da viabilidade de implementação dos
projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico e estímulo à inovação indicados
pelas Unidades da Fiocruz.
A origem dos recursos dos projetos pode
ser tanto nacional quanto internacional.
O agente financiador pode ser público
ou privado.
Os instrumentos contratuais são definidos
com os parceiros. Dentre eles, destacam-se:
Convênio, Acordo de Cooperação, Contrato
de Prestação de Serviços, Instrumento
Tripartite e Autorização de Captação e
Gerenciamento de Recursos Financeiros.

Manual de procedimentos de projetos | Fiotec
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2.1

Instruções para
apresentação
de proposta
de projeto

Para apresentação de um projeto à Fiotec, o coordenador do projeto deverá encaminhar à área de Iniciação de Projetos os seguintes
documentos:
I. Ofício de solicitação de proposta de serviço assinado pelo Diretor
da Unidade Fiocruz;
II. Projeto básico assinado pelo coordenador do projeto e pelo
diretor da unidade;
III. Memória de cálculo assinada pelo coordenador do projeto e
pelo diretor da unidade.
Recomendamos que o coordenador encaminhe, preliminarmente,
o Projeto básico para o e-mail iniciacaoprojetos@fiotec.fiocruz.br
para que a área de Iniciação possa analisar a proposta e contribuir
com ajustes que se façam necessários.
Projetos negociados previamente e sem a participação da Fiotec
poderão sofrer ajustes posteriores para o efetivo enquadramento nas regras do Financiador, Fiocruz, Fiotec e na legislação
pertinente.
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2.2

Orientações
para elaboração
do Projeto
Básico

O Projeto Básico é uma descrição detalhada do objeto a ser contratado e dos serviços a serem executados. Tem como finalidade
a definição de regras para execução, controle e acompanhamento
da execução dos serviços a serem prestados pela Fiotec.
Seguem os principais itens a serem contemplados no projeto básico:

Título do projeto
Deve dar uma ideia clara e concisa da finalidade do projeto.
O título deve estar coerente com os objetivos estipulados pelo
pesquisador.

Identificação do processo Fiocruz
Deve-se verificar com a Unidade responsável pelo acompanhamento do projeto:
• Nº do Processo;
• Referência TED/LOA ou Termo de Autorização;
• Nº SAGE.

Resumo
Apontar, quando se aplicar, a existência de informações classificadas em grau de sigilo com base na legislação pertinente ao tema
Acesso à Informação, bem como as de “caráter sigiloso” com base
em legislação específica.
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Contextualização do projeto
A contextualização deve possibilitar a compreensão do que
será abordado, os meios a serem utilizados, os motivos das
viagens solicitadas, a motivação que levou à pesquisa do tema
proposto, a relevância científica e social. É nesse momento
que o pesquisador mostra a importância do tema e a necessidade do seu projeto.

Objetivo geral e específico do projeto
O objetivo geral deve indicar o propósito do estudo e os objetivos específicos as etapas do projeto. Deve-se definir com
clareza e sinteticamente o que se pretende alcançar com o
projeto, de maneira que os objetivos específicos possam ser
qualificados e quantificados em metas, produtos e/ou resultados esperados. As metas devem dar noção da abrangência
da ação a ser realizada.

Justificativa da contratação
e da fundamentação legal

“Justifica-se a contratação da Fiotec (Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde), para o desenvolvimento do presente projeto,
tendo em vista sua finalidade e missão de prestar serviços de gestão logística, administrativa e financeira aos projetos desenvolvidos pela Fiocruz, nos
campos da ciência, tecnologia e inovação, em diversas categorias: ensino e
pesquisa, produção de bens e insumos para a saúde, informação em saúde,
desenvolvimento institucional e promoção de eventos técnicos-científicos.

Sua base jurídica institucional da relação com a Contratante encontra-se ratificada no convênio 185/2016, por meio do processo n.º
25380.001289/2016-53, que estabelece e regula as formas e condições
para que ambas desenvolvam atividades de apoio a programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional,
científica, tecnológica e demais atividades previstas no artigo 1º da Lei
n.º 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n.º 5.205 de 14 de setembro
de 2004, c/c com o artigo 9º do Estatuto da ora contratada, arquivado
junto à Dirad, no processo n.º 25388001035/2012-10.
Justifica-se, também, sua escolha e contratação por ser uma Instituição
de direito privado, constituída nos termos da Lei n.º 8.958/94 e Decreto
n.º 7.423/10, detentora de inquestionável reputação ético-profissional,
não sendo de conhecimento dessa Unidade, até a presente data, fato que
a desabone. É entidade sem fins lucrativos, com capacidade de executar
trabalho com elevado grau de competência e excelência, por meio de sua
própria estrutura. Ademais, de acordo com suas competências o objeto
do contrato encontra-se relacionado às suas finalidades, demonstrando,
portanto, preencher os requisitos dispostos no inciso XIII, do artigo 24
da Lei n.º 8666/93.
A análise da proposta de serviços cotejada com a expertise da FIOTEC,
que pode ser comprovada por meio do seu portfólio de projetos, indica
vantajosidade para a administração pública da presente contratação.”

Manual de procedimentos de projetos | Fiotec >> 2 Iniciação de Projetos >> 2.2 Orientações para elaboração do Projeto Básico
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Objeto da contratação
Descrever de forma clara, objetiva e sucinta o serviço a ser contratado, por exemplo:
“Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão
financeira para o Projeto (nome do projeto), conforme Planilha de
Custos / Plano de Aplicação”

Descrição detalhada da
contratação/metodologia
Explicitar como o projeto será desenvolvido (forma ou rotina
de execução), especificando e quantificando as metas e os
meios de realização das atividades previstas. O pesquisador
deve informar qual o tipo de pesquisa será feita, como os
dados serão obtidos, quais meios utilizados para a análise dos
dados, a população a ser pesquisada e/ou beneficiada (público
alvo), dentre outros itens que achar relevante e de acordo com
a natureza pertinente.

Localidade
Informar onde o projeto será desenvolvido.

tica por itens de despesa apresentados pela Cogead - Coordenação
Geral de Administração / Fiocruz.

Cronograma de execução
Detalhar a duração do prazo de execução, fixando mês/ano estimados para o início e término das metas, com base nas etapas
em que se desmembrará o projeto para o efetivo desembolso ou
pagamento, isto é, apresentação física da forma e do prazo de
execução, conforme apresentado no site da Cogead.

Forma e condições de pagamento
O cronograma de pagamento deverá ser apresentado conforme
Orientações para Elaboração do Projeto Básico, no site da Cogead.

Relação dos participantes do projeto
Incluir a relação dos participantes envolvidos no Projeto, vinculados ou não à Fiocruz, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes, pesquisadores de pós-doutorado e
bolsistas com vínculo formal em programas de pesquisa da Fiocruz, autorizados a participar do projeto, discriminando os servidores Fiocruz atuantes na equipe.

Detalhamento dos custos
Estimar o valor das despesas a serem executadas, apresentando
os valores unitários e total previstos, vinculando-os às metas e às
atividades a serem alcançadas. Inserir a memória de cálculo analíManual de procedimentos de projetos | Fiotec >> 2 Iniciação de Projetos >> 2.2 Orientações para elaboração do Projeto Básico
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2.3

Orientações
para elaboração
do Orçamento
do Projeto

O orçamento a ser executado pela Fiotec poderá contemplar os
seguintes elementos de despesas:
I. Pessoa física;
II. Pessoa jurídica;
III. Passagens;
IV. Diárias;
V. Material de consumo;
VI. Equipamentos e material permanente;
VII. Obras e instalações.
Para maiores esclarecimentos sobre a natureza das despesas,
consultem Portaria 448/2002, Resolução Conjunta Nº 01 de
Janeiro/2013 e o item 3 deste Manual.
Em observância ao artigo 2º e parágrafo 1º do Decreto 7.423, só
serão permitidas melhorias de infraestrutura em projetos de
desenvolvimento institucional. Dentre as opções, estão: obras
laboratoriais, aquisição de materiais e equipamentos e outros
insumos especificamente relacionados às atividades de inovação
e pesquisa científica e tecnológica.
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Taxas e impostos incidentes
sobre o orçamento
Algumas taxas e impostos poderão incidir sobre o orçamento
do projeto, tais como: ISS, Difal, Frete e IOF. O coordenador
poderá demandar à área de Iniciação esclarecimentos e cálculos dos valores.

Despesa Operacional
e Administrativa (DOA)
Valor destinado à Fiotec para cobertura de despesas operacionais e administrativas para realização das atividades de apoio aos
projetos da Fiocruz, a saber:
• Para projetos contratados pela Fiocruz (oriundos de TED e LOA) e
aqueles enquadrados na Lei de Inovação, por meio de arrecadação,
o valor da DOA será determinado pela análise e classificação de
cada um dos projetos, enquadrando-os em uma faixa proporcional a seus valores anuais e condições/complexidades de operação;
vide ferramentas 5.2.a, 8.4.a e 9.2.a apresentadas pela Cogead;

15

• Para projetos contratados por financiadores externos, nacionais
ou internacionais, será aplicado entre 10 e 15% do valor de implementação do projeto, sendo verificadas condições gerais e critérios
de cada um dos financiadores.
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2.4

A área de Iniciação conduz as negociações com a finalidade
de formalizar parcerias e construir instrumentos contratuais
entre a Fiotec, Fiocruz e financiador, conforme preconizado
em manual da Dirad/Fiocruz.
Seu protagonismo se encerra com a elaboração do Termo de
Abertura de Projeto - TAP. A partir desse momento o coordenador será informado sobre o interlocutor para a fase de
execução.

Conclusão

Manual de procedimentos de projetos | Fiotec >> 2 Iniciação de Projetos >> 2.4 Conclusão
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Execução de
Projetos
A área de Execução de Projetos da Fiotec tem como
principal objetivo viabilizar todas as demandas
necessárias para a realização do projeto. Nessa
fase, executaremos o plano de trabalho respeitando
escopo, orçamento, prazo, premissas e restrições
exigidos pelos agentes financiadores, garantindo que
os resultados dos projetos sejam alcançados.
A Fiotec designará um analista que será o principal
interlocutor entre o coordenador do projeto
e sua equipe para a gestão administrativa e
financeira necessária à execução do projeto.
O acompanhamento da execução financeira do projeto
pelo coordenador poderá ser realizado por meio da
página da Fiotec no Espaço do Coordenador. O login
e senha das pessoas a serem habilitadas deverão
ser solicitados por e-mail ao analista do projeto.

Manual de procedimentos de projetos | Fiotec
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3.1

Recursos
humanos

O coordenador do projeto poderá solicitar a contratação de
recursos humanos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Outra forma de participação nos projetos é através
de serviço autônomo, estágio e concessão de Bolsas de Pesquisa,
Ensino ou Extensão.
É importante destacar algumas regras que normatizam essas
contratações/concessões:
I. O bolsista, o autônomo e o estagiário poderão ser contratados
por regime de CLT pela Fiotec no mês subsequente à finalização
ou cancelamento da bolsa, bem como o término de contrato de
autônomo ou de estágio. O salário base a ser pago no novo vínculo não poderá ser inferior ao valor que percebia anteriormente;
II. O profissional que teve vínculo com a Fiotec através de CLT só
poderá receber uma bolsa ou ser contratado novamente como
CLT seis meses após a prescrição do contrato, seja por demissão
ou pedido de desligamento (CLT art. 452 - caput);
III. O profissional que teve vínculo com a Fiotec através de CLT só
poderá ser contratado como autônomo ou MEI (Micro Empreendedor Individual) dezoito meses após a rescisão do contrato, seja
por demissão ou pedido de desligamento (Lei 6.019/1974, art. 5D);
IV. O bolsista só poderá ser contratado como autônomo ou MEI, seis
meses após à finalização da vigência ou cancelamento da bolsa;
V. O autônomo ou MEI só poderá atuar como bolsista seis meses
após o encerramento do contrato;
VI. É vedado o pagamento, como autônomo ou MEI, para servidores públicos da Fiocruz;

Manual de procedimentos de projetos | Fiotec >> 3 Execução de Projetos >> 3.1 Recursos humanos
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VII. É vedada a concessão de bolsa aos dirigentes da Fiocruz em
projetos conduzidos no âmbito da sua unidade;
VIII. É vedada a concessão de bolsa aos membros da diretoria da Fiotec;
IX. É vedada a concessão de bolsa ao fiscal do contrato no âmbito
dos projetos de sua atuação;
X. As atividades só poderão ser iniciadas após aprovação e assinatura da Fiotec;
XI. É vedado o pagamento simultâneo em modalidades distintas
para o mesmo CPF, ainda que em projetos diferentes.
Quadro resumo
Modalidades de contratação
De

Para

Prazo

Bolsista, autônomo
ou estagiário

CLT

Mês subsequente

Bolsista

Autônomo ou MEI

Após 6 meses

Autônomo ou MEI

Bolsa

Após 6 meses

CLT ou
jovem aprendiz

Bolsa ou
novo contrato CLT

Após 6 meses

CLT

Autônomo ou MEI

Após 18 meses

Nome social
A utilização do nome social foi regulada por instrumento legal
específico e permite a utilização do nome social da pessoa travesti ou transexual, se requerido expressamente pelo interessado,
acompanhado do nome civil.

3.1.1 CLT
Conceito

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é um conjunto de normas
que regulamentam as relações individuais e coletivas de trabalho.
Esse regime de contratação é amparado pelas obrigações regidas
pela legislação aplicada ao tema.

Procedimentos
Para iniciar a contratação sob regime de CLT o coordenador deverá
solicitar ao analista do projeto o cálculo do custo do profissional
para o período da contratação.
Nos cálculos serão informados os valores para provisionamento
de férias, 13º salário, rescisão contratual, percentual estimado de
reajuste do acordo coletivo e benefícios com a categoria/sindicato
vinculado. Os valores de provisionamento de férias, 13º salário e
rescisão serão debitados dos projetos mensalmente, desde que
não haja restrição do agente financiador.
Após avaliação do plano de trabalho e do orçamento do projeto em
relação ao custo do profissional, o coordenador deverá encaminhar
Currículo do profissional a ser contratado e os seguintes formulários:
Requisição de Pessoal - Projetos e Cadastro de Riscos Ambientais.
Instruções para preenchimento:
Cargo: descrever as atividades que o empregado realizará, e consultar
a tabela de CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) no portal do
Ministério do Trabalho e assinalar no Cadastro de Riscos Ambientais.
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Salário: observar o nível hierárquico do cargo para que não haja
salários incompatíveis dentro do projeto.
Admissão: a admissão só será realizada após o exame admissional
e o profissional só poderá iniciar suas atividades após a contratação.
Endereço de trabalho do profissional: a informação visa garantir a
vistoria do técnico responsável no ambiente de trabalho, em cumprimento à Norma Regulamentadora - NR-9.
O Núcleo de Admissão e Saúde Ocupacional do RH convocará
o profissional para apresentação dos documentos necessários
constantes na lista de documentos para contratação.

Observações
• As contratações realizadas sob o regime da CLT deverão ser
solicitadas até o dia 9 de cada mês, a fim de que haja tempo hábil
para os procedimentos legais necessários à admissão;
• O profissional, cuja contratação tenha sido solicitada após o dia 9, será
admitido a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à solicitação.

Tipo de contratação
É de responsabilidade do coordenador do projeto informar o tipo
de contratação e período do vínculo.
Prazo determinado
É o contrato de trabalho onde a vigência possui prazo prefixado.

Este tipo de contrato poderá ser renovado uma única vez. Caso
o contrato seja rescindido antes do prazo, ou ultrapassar o prazo
máximo de 24 meses, tornar-se-á indeterminado e a Fiotec apresentará os novos custos do profissional para o projeto.

Observação
A renovação do contrato por prazo determinado deverá ser solicitada pelo coordenador ao analista do projeto com antecedência de
35 dias. Caso contrário, o contrato passará automaticamente para
o tipo indeterminado.
Prazo indeterminado
É o contrato de trabalho sem prazo prefixado, limitado à vigência
do projeto.

Vedações
Não será contratado profissional por regime CLT nas seguintes hipóteses:
I. Servidor Público com dedicação exclusiva;
II. Ausência de recursos disponíveis no projeto;
III. Ausência de documentação que comprove os requisitos necessários à sua contratação.

Alterações

I. Cadastrais
É responsabilidade do empregado informar qualquer alteração nos
seus dados cadastrais pelo e-mail atendimentorh@fiotec.fiocruz.br.
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Destacar na mensagem: nome completo, matrícula, CPF e enviar
cópias dos documentos que comprovem os dados alterados.
II. Funcionais
Qualquer alteração funcional (transferência de
ou projeto, alterações de carga horária, salarial
cios entre outros), deverá ser solicitada através do
Movimentação Funcional - Projetos até o 5º (quinto)
mês que se deseja realizar a alteração.

meta e/
e benefíformulário
dia útil do

III. Prazos
a. aviso prévio trabalhado
O formulário deverá ser entregue ao núcleo de rescisão da Fiotec
com antecedência mínima de 31 dias do seu desligamento.
b. aviso prévio indenizado
O formulário deverá ser entregue ao Núcleo de rescisão da
Fiotec com antecedência mínima de cinco dias úteis.

Excepcionalidades
Rescisão

O contrato de trabalho (determinado ou indeterminado) poderá
ser rescindido a qualquer momento pelo coordenador do projeto
ou empregado, sendo necessária a formalização para a Fiotec em
ambas as situações.
I. Rescisão por iniciativa do empregado
O empregado deverá formalizar o pedido comparecendo à Fiotec
para entrega da carta de demissão, redigida de próprio punho. A
data da carta deverá ser a do dia da entrega e deverá informar se
cumprirá ou não o aviso prévio.
II. Rescisão por iniciativa do projeto
O coordenador deverá encaminhar o pedido à Fiotec através do
formulário Rescisão de Contrato de Trabalho, destacando a forma
de desligamento: aviso prévio trabalhado, aviso prévio indenizado
ou termo de contrato de trabalho.

• Em casos emergenciais, o desligamento poderá ser solicitado
por e-mail. Este procedimento não exclui a obrigatoriedade da
entrega do formulário ao Recursos Humanos;
• O empregado dispensado sem Justa Causa no período de 30
(trinta) dias que antecede a data-base de sua correção salarial terá
direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal,
conforme previsto na legislação;
• O Núcleo de rescisão da Fiotec notificará o contratado e o encaminhará para o exame médico demissional;
• É importante lembrar que, a cada ano trabalhado serão acrescidos três dias ao tempo normal de aviso prévio, impactando na
projeção do desligamento, conforme Lei nº 12.506/2011.

Data-base do acordo coletivo Fiotec

Março: Senalba-RJ; SinMed-RJ; Agente Comunitário em Saúde-RJ
Maio: Senalba-DF; Senalba-BA
Novembro: Sindenf-RJ
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Para categorias e estados distintos as datas-base serão determinadas por convenção coletiva própria.

3.1.2 Bolsa
Conceito

As bolsas têm natureza de doação civil e serão concedidas para apoiar
os projetos da Fiocruz nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimentos institucional, científico e tecnológico, inovação, produção
de insumos e informação, nas áreas de educação, assistência social,
saúde e cultura, cujos resultados não importarão na contraprestação
de serviços, não gerando vínculo empregatício de qualquer natureza
com a Fiotec.
A concessão de bolsas é regida pela Lei nº 8958/1994, regulamentada
pelo Decreto nº 7423/2010, Instrução Normativa Fiotec nº 001/2011 e
Portaria Fiocruz nº 5264/2019-PR.

Modalidades de bolsas
A bolsa será classificada e enquadrada pelo coordenador do
projeto de acordo com a natureza do projeto (ensino, pesquisa,
extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico
e estímulo à inovação) ao qual a bolsa estiver vinculada.
Projetos com mais de uma natureza poderão conceder diferentes
modalidades de bolsas, desde que correlatas ao seu enquadramento.

I. Bolsa de ensino: tem como objetivo o apoio e incentivo a projetos de formação e capacitação de recursos humanos;
II. Bolsa de pesquisa: tem como objetivo o apoio e incentivo à execução de projetos de pesquisa;
III. Bolsa de extensão: tem como objetivo o apoio e incentivo à
execução de projetos desenvolvidos em interação com os diversos
setores da sociedade que visem ao intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento produzido pelos projetos apoiados.

Observações

• O coordenador do projeto deverá definir as atribuições e os resultados esperados do bolsista e o valor da bolsa de acordo com a
Tabela de Concessão de Bolsa. A Fiotec será a responsável pela
análise dos requisitos: formação profissional, tempo de experiência,
atuação no projeto e valor da bolsa;
• A concessão de bolsa à servidores ativos da Fiocruz dar-se-á de
acordo com os parâmetros fixados em portaria específica.

Atividades
As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista devem ser:
I. Compatíveis com sua formação e experiência profissional, comprovada através do currículo;
II. Vinculadas ao objeto do projeto ou subprojeto do qual ele participará;
III. Iniciadas somente após a aprovação da concessão da bolsa
pela Fiotec.
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Documentação
O coordenador deverá enviar através do Portal do Coordenador
Fiotec (PCF), um convite ao candidato a bolsista para acesso ao
Espaço da Pessoa Física (EPF).
Ao aceitar o convite, o usuário será direcionado para o EPF (Espaço
da Pessoa Física) onde concluirá a etapa de cadastramento e
inclusão da documentação pessoal (RG, CPF, comprovante de
residência, comprovação escolar, certidão de nascimento ou
casamento, currículo, comprovante bancário). Após a conclusão
do cadastro, o usuário deverá enviá-lo para a validação da Fiotec.

Concessão de bolsa
A solicitação da concessão de bolsa deve ser realizada pelo coordenador do projeto ou pessoas por ele designadas, através do
PCF (Portal do Coordenador Fiotec). Para esta etapa, é necessário
que o cadastro do candidato no EPF (Espaço da Pessoa Física)
apresente os status: Validado ou Encaminhado para Análise.
Concluída a solicitação, esta deverá ser enviada para a análise da
Fiotec.

Concessão de bolsa - estrangeiro
O bolsista estrangeiro deverá ter o visto consular concedido pelas
Embaixadas Brasileiras no seu país de origem.
A concessão de bolsa a estrangeiro será realizada através do envio
do Termo de Concessão de Bolsa, formulário de operação de

câmbio, currículo atualizado, comprovante de residência, passaporte. Para pagamento de bolsa a estrangeiros que não possuam
conta bancária no Brasil, o procedimento ocorrerá por remessa
ao exterior ou cheque nominal retirado na sede da Fiotec.
As tarifas e tributos decorrentes das operações de remessas ao
exterior serão debitadas do projeto.

Observações
• O bolsista deve ser o titular da conta bancária;
• Não serão aceitas contas salário ou contas poupança.

Autorizações

23

As solicitações de concessão e aditivo de bolsa deverão ser aprovadas pelo coordenador do projeto ou subprojeto.
Em caso de bolsa, cujo beneficiário seja o próprio coordenador
do projeto ou servidor Fiocruz ativo, será necessário anexar aos
processos de Concessão de Bolsa e Aditivo no PCF (Portal do
Coordenador Fiotec), o formulário de autorização para concessão
de bolsa a servidor Fiocruz, devidamente assinado pelo diretor da
unidade e superior hierárquico imediato.
Bolsas cujos valores ultrapassem os limites de enquadramento
estabelecidos na Tabela de Concessão de Bolsa deverão anexar à
solicitação, através do PCF (Portal do Coordenador Fiotec), documento de autorização do Diretor da Unidade.
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Valores
Os valores das bolsas devem obedecer aos critérios estabelecidos na Tabela de Concessão de Bolsa.
A coordenação do projeto é responsável pela definição dos valores
e por assegurar a proporcionalidade do valor da bolsa com a remuneração percebida pelo beneficiário.
Quando ocorrer a participação do beneficiário em mais de um
projeto, a soma dos valores das bolsas recebidas não poderá
ultrapassar o valor máximo referente aos critérios de seu enquadramento na Tabela de Concessão de Bolsa.
O limite máximo da soma da remuneração, retribuição e bolsas
percebidas pelo servidor não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal nos termos da Constituição Federal.

Vigência
A vigência da bolsa será indicada pelo requisitante no momento de
cadastro da bolsa através do PCF (Portal do Coordenador Fiotec).

Alteração
As alterações das atividades/produtos, da vinculação do bolsista
à meta do projeto, da vigência e/ou dos valores das bolsas concedidas devem ser solicitadas à Fiotec através de aditivo de bolsa
encaminhado pelo coordenador do Projeto por meio do PCF (Portal

do Coordenador Fiotec).
I. Atividades
Deverão ser descritas as novas atividades/produtos que irão
compor a meta, à qual o bolsista já está vinculado.
II. Meta
Deverá ser informada a vinculação a outra meta, já estabelecida no projeto, na qual o bolsista passará a desenvolver suas
atividades. Caso essa alteração impacte em mudança de atividades, estas também precisarão ser sinalizadas.
III. Vigência
O prazo da bolsa poderá ser prorrogado ou reduzido. É importante que o bolsista mantenha o currículo, preferencialmente
Lattes (endereço eletrônico), atualizado no EPF (Espaço da
Pessoa Física).
a. Prorrogação: informar o número de meses que serão acrescidos à vigência. A solicitação de aditivo de prazo deverá ser
cadastrada no PCF (Portal do Coordenador Fiotec) em até 20
dias antes do término da vigência da bolsa. Após esse prazo não
será possível aditar a bolsa.
b. Supressão: informar o número de meses a serem reduzidos da vigência. O novo período será implementado no
mês subsequente à solicitação, respeitando o tempo restante da vigência.
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IV. Valor
O valor da bolsa poderá ser acrescido ou reduzido. O coordenador
do projeto deverá encaminhar o Termo Aditivo à Concessão de
Bolsa e o currículo atualizado, preferencialmente Lattes (endereço eletrônico). A documentação deverá ser entregue em até 20
dias antes do término da vigência da bolsa ou da data de pagamento da parcela a ser alterada. Após esse prazo não será possível aditar a bolsa.
A solicitação de aditivo de valor deverá ser cadastrada no PCF (Portal
do Coordenador Fiotec) em até 20 dias antes do término da vigência
da bolsa. Após esse prazo não será possível aditar a bolsa.
a. Acréscimo: informar o novo valor no aditivo de bolsa com
a descrição das novas atividades/produtos a serem desenvolvidas/entregues, de acordo com o enquadramento da Tabela de
Concessão de Bolsa.
b. Redução: informar o novo valor no aditivo de bolsa com a justificativa da redução das atividades/produtos a serem desenvolvidas/entregues pelo bolsista, de acordo com o enquadramento da Tabela de Concessão de Bolsa.
Os comprovantes de residência e bancário devem ser atualizados
após 1 (um) ano de vigência, quando houver renovação da bolsa.

Cronograma de pagamento
A Fiotec possui um cronograma de pagamento mensal cujas datas
são 10, 20 e 30 a depender da data informada pelo requisitante

para a primeira parcela.
Quando as datas não ocorrerem em dias úteis, o pagamento ocorrerá no 1º dia útil subsequente.

Acompanhamento e avaliação
O acompanhamento e a avaliação das atividades do bolsista são
de responsabilidade do coordenador do projeto, que deve garantir
que estejam em conformidade com as descritas na concessão
da bolsa.

Relatório de atividades do bolsista
O envio do Relatório de Atividades do Bolsista à Fiotec é de responsabilidade do coordenador do projeto. O relatório deverá apresentar a descrição das atividades realizadas/produtos entregues.
O Relatório de Atividades deverá ser cadastrado pelo coordenador
através do PCF (Portal do Coordenador Fiotec) no mês anterior à
finalização da vigência da bolsa. O não cadastramento e assinatura do coordenador e do bolsista implicarão na suspensão do
pagamento da última parcela.
Para bolsas com duração de 1 (um) mês, o relatório deverá ser
cadastrado em até 20 dias após o fim da vigência da bolsa.

Cancelamento
A bolsa poderá ser cancelada por iniciativa do coordenador do
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projeto ou do bolsista. O cancelamento deverá ser solicitado com
antecedência mínima de 20 dias à data do pagamento da respectiva bolsa, através do PCF (Portal do Coordenador Fiotec) anexando
o relatório de atividades. Os pagamentos futuros serão automaticamente interrompidos, após assinatura das partes.

I. Concessão de bolsa para desempenho de funções regulares, administrativas e/ou demais atividades que não estejam relacionadas
com objeto principal do projeto ou subprojeto;

Cancelamento especial

III. Concessão de benefícios, tais como: alimentação, transporte,
saúde, entre outros;

Na impossibilidade do cancelamento da bolsa ser assinado pelo
bolsista, o coordenador do projeto deverá justificar no PCF (Portal
do Coordenador Fiotec) e comunicar o bolsista a rescisão.

Inadimplência
É considerado inadimplente com a Fiotec o bolsista que não entregar,
nos prazos estabelecidos, o Relatório de Atividades.
Para o bolsista deixar a condição de inadimplente é necessário
entregar o Relatório de Atividades.
Se o Relatório for entregue em até dois meses após o fim da vigência
da bolsa, o pagamento da última parcela será efetuado. Após esse
prazo não haverá o pagamento.
O pagamento aos bolsistas inadimplentes só poderá ocorrer em
projetos ativos e com recurso disponível.

Vedações
São vedadas as seguintes situações:

II. Concessão de mais de uma bolsa para a mesma pessoa no mesmo projeto;

IV. Concessão de bolsas a servidores Fiocruz em projetos que utilizem recursos orçamentários regulares inscritos na LOA (Lei Orçamentária Anual) Fiocruz, exceto para projetos PIDI ou autorização
expressa pela Presidência da Fiocruz.

3.1.3 Autônomo
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Conceito

O profissional autônomo é a pessoa física que exerce, habitualmente
ou não, e por conta própria, atividade profissional remunerada prestando serviço de caráter eventual, sem vínculo empregatício.
Os profissionais que se enquadram nessa categoria não estão sujeitos
à subordinação, com recebimento de ordens por superior hierárquico. Exercem livremente suas atividades e não possuem horários
preestabelecidos.

Atividades
Para solicitação da contratação de serviço de autônomo, o coordenador do projeto deverá observar as características das atividades
a serem realizadas, conforme abaixo:
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I. Natureza de serviço autônomo - sem habitualidade e/ou subordinação;
II. Compatíveis com sua formação e/ou experiência profissional;
III. Previstas no Plano de Trabalho do Projeto;
IV. Desvinculadas da atividade-fim do projeto;
V. Iniciadas somente após a assinatura do contrato.

Valor e documentação
Para solicitação com valor de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a documentação necessária para a contratação de serviço de autônomo é:

Observações
• Não há necessidade de envio de cópia de documentação pessoal;
• Os serviços contratados não poderão prever entregas futuras, dessa
forma não caberá prorrogação através de termo aditivo.
Para solicitação com valor superior a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a
documentação necessária para a contratação de serviço de autônomo é:
I. Solicitação de Prestação de Serviços de Autônomo;
II. Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa Física;

I. Solicitação de Prestação de Serviços de Autônomo;

III. Cópia de documentação pessoal (RG, CPF, NIT/NIS/PIS/PASEP,
comprovante de residência e comprovante de dados bancários);

II. Contrato Simplificado de Prestação de Serviços - Pessoa Física
em duas vias e com as folhas rubricadas;

IV. Cópia de comprovante de escolaridade (quando couber/atividade especializada).

III. Currículo do profissional autônomo;

V. Currículo do profissional autônomo.

IV. Propostas de serviços (no mínimo 3) que comprovem a pesquisa
e escolha do menor valor ou apresentar evidências de que o valor
está adequado ao mercado por meio de consultas aos sites especializados na matéria;

VI. Propostas de serviços, no mínimo 3, que comprovem a pesquisa
e escolha do menor valor ou apresentar evidências de que o valor
está adequado ao mercado por meio de consultas aos sites especializados na matéria.

V. Declaração de Dependentes para Imposto de Renda, se houver
dependentes.

VII. Declaração de Dependentes para Imposto de Renda, se houver
dependentes.

O sítio eletrônico da Fiotec apresenta algumas opções de fontes
de consulta a fim de referenciar os valores de mercado de alguns
serviços.

O sítio eletrônico da Fiotec apresenta algumas opções de fontes
de consulta a fim de referenciar os valores de mercado de alguns
serviços.

Atenção: O valor de contratação poderá apresentar variação de até 10% dos valores

Atenção: O valor de contratação poderá apresentar variação de até 10% dos valores

consultados por meio dos especializados, mediante justificativa do coordenador.

consultados por meio dos especializados, mediante justificativa do coordenador.
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Observações
• O processo de formalização das assinaturas dos contratos com
valor superior a R$10.000,00 (dez mil reais) será por meio de plataforma de Assinatura Eletrônica.

Autorização
A contratação de serviço de autônomo, prorrogação ou alteração
de valores contratuais só poderão ser autorizadas pelo coordenador do projeto ou subprojeto, ou autorizador de despesa, desde
que esse seja servidor Fiocruz.

Valores
Os valores a serem pagos devem ser relativos às entregas descritas no anexo I – Cronograma de entregas e pagamentos do instrumento contratual.
Serão descontados do beneficiário o INSS de 20% e, quando
couber, o Imposto de Renda.
Importante:
•
Os valores totais apresentados nas propostas de serviços, devem
levar em consideração a incidência de INSS e Imposto de Renda.
•
Os profissionais que receberem mais de um pagamento no mês terão
os impostos recolhidos pela soma dos valores percebidos:
		
INSS: o prestador de serviço terá o percentual de 20% sobre o
valor, limitando-se ao teto máximo de R$1.417,44, mensais.
		
IR: o desconto será feito conforme tabela progressiva do IR
vigente.

Prazo de vigência
O prazo de vigência deverá ser definido de acordo com a necessidade
do serviço e limitado a vigência do projeto.

Alteração do prazo de vigência e/ou valor
Os contratos podem ser alterados quanto ao prazo de vigência e/
ou valor, obedecendo à vigência do projeto.
Para formalização da alteração, o coordenador do projeto deverá
enviar o Termo Aditivo correspondente e a justificativa do motivo:
I. Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa
física: Prorrogação de Prazo de Vigência;
II. Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa
física: Acréscimo de Valor;
III. Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa
física: Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor.
IV. Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa
Física: Supressão de Valor.
V. Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa
Física: Alteração de Cronograma.

Pagamento
O pagamento será realizado através de depósito em conta corrente
do beneficiário, mediante envio do Relatório de Prestação de Serviços de Autônomo.
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O envio do Relatório de prestação de serviços de autônomo deve ser
efetuado em até 5 dias úteis antes dos prazos previstos no Cronograma de Entregas e Pagamentos.

Vedações

O monitoramento e fiscalização dos serviços prestados é de responsabilidade do coordenador do projeto.

• É vedado o início da prestação de serviços sem a formalização
contratual entre as partes.

Rescisão
Para formalização da rescisão, o coordenador do projeto deverá
enviar o Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços
- Pessoa Física e a justificativa do motivo da rescisão.
Os pagamentos serão automaticamente interrompidos após assinatura do termo. Caso a coordenação considere que exista valor
a pagar, o mesmo deverá ser quitado antes da assinatura.
Na hipótese de rescisão pelo desinteresse da contratante, conforme previsto no art. 6º - item h do contrato original, a comunicação formal deve ser feita pela coordenação do projeto ao prestador dos serviços com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Observações
• Nos três últimos dias úteis do mês não serão realizados pagamentos
em virtude do período ser destinado à apuração dos impostos.

• É vedada a contratação de profissional autônomo sem apresentação de propostas ou evidência de pesquisa do valor no mercado;

3.1.4 Estágio
Conceito

Atividade de caráter educativo e complementar ao ensino. Visa o
aprendizado de competências próprias da atividade profissional
e contextualização curricular, com o objetivo de integrar o estudante em um ambiente profissional.
Conforme previsto na legislação, a bolsa-auxílio estará sujeita à
retenção do imposto de renda na fonte sempre que a remuneração
percebida atingir o limite da tabela da Secretaria da Receita Federal.
O Programa de Estágio tem como público alvo os estagiários que
ingressam na Fiotec por meio de processo de seleção. São balizadores principais do Programa os preceitos contidos no instrumento legal sobre estágio de estudantes.
A Fiotec trabalha com Agentes de Integração de estágio, cujos
papéis são de intermediar estudantes, instituições de ensino e
empresas concedentes de estágios.
O instrumento jurídico que regulamenta e disciplina a contra-
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tação de estagiários é o Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.

Requisitos
• O estudante, a partir de 16 anos, deverá estar matriculado e com
frequência regular em curso de Educação Superior, de Educação
Profissional, de Ensino Médio, da Educação Especial ou nos anos
finais do Ensino Fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;
• Ter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio
e aquelas previstas no Termo de Compromisso de Estágio (TCE);

Prazo do estágio
A duração do estágio não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto
quando se tratar de estagiário com deficiência.

Prorrogação
O estágio pode ser prorrogado, desde que não ultrapasse os dois
anos permitidos por lei.

Solicitação
O coordenador deverá encaminhar ao analista do projeto o formulário Requisição de Estagiário para Projetos.

• O estágio deverá ter acompanhamento efetivo do professor orientador da instituição de ensino e por um supervisor/orientador da
coordenação do projeto.

Admissão do estagiário

Carga horária

O estagiário somente estará apto a iniciar suas atividades após a
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio – TCE, por ele
próprio, pela Instituição de Ensino e pela Fiotec.

Jornada de 6 (seis) horas diárias, perfazendo 30 horas semanais
para os estudantes de Ensino Superior, e Educação Profissional
de Nível Médio e Ensino Médio regular;

Supervisão do estágio

Jornada de 4 (quatro) horas diárias, perfazendo 20 horas semanais para
os estudantes de Educação Especial e dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos.
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A coordenação do projeto designará um supervisor de estágio, com
formação e/ou experiência compatível ao curso do estudante, que
será responsável por acompanhar o seu desenvolvimento, assegurando que as atividades terão relação com o conteúdo básico para o
qual o estagiário está sendo preparado, preenchendo as avaliações
do estagiário, a cada seis meses e quando do término do estágio.
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O supervisor designado pelo coordenador do projeto somente
poderá orientar até 10 (dez) estagiários simultaneamente.

Benefícios e direitos
O estagiário tem direito ao recebimento de bolsa-auxílio e concessão de vale-transporte, sendo esses obrigatórios. Demais
benefícios são facultativos.
O valor e forma da concessão da bolsa-auxílio, bem como os
demais benefícios (quando for o caso), devem ser definidos no
Termo de Compromisso do Estágio.

Seguro
Nos termos da lei, estagiário fará jus, obrigatoriamente, ao Seguro
para Estagiários (Acidentes Pessoais).

Recesso
É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração
igual ou superior a um ano, período de recesso de 30 (trinta)
dias, devendo ser usufruído, preferencialmente, durante as férias
escolares, sem prejuízo do recebimento da bolsa-auxílio.
Nos casos em que o estágio tiver duração inferior a um ano, o
recesso será concedido de maneira proporcional.

Desligamento
A solicitação de desligamento poderá ser feita a qualquer momento,
por quaisquer das partes, sendo necessário encaminhar o formulário Desligamento de Estagiário.

3.1.5 Processo seletivo

A Fiotec apoia os processos de seleção dos projetos para a contratação em regime de CLT, concessão de bolsa e estágio. As
etapas do processo compõem-se da abertura da vaga, inscrição
dos candidatos, homologação das inscrições, divulgação das
demais etapas e resultado.
As vagas disponibilizadas também contemplam as Pessoas com
Deficiência – PCDs, assim entendidos aqueles que se enquadram nas
categorias discriminadas pela legislação vigente e suas alterações.
O processo de seleção poderá ser realizado para contratação imediata
ou para banco de currículos. Na seleção para banco de currículos, os
candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do banco.

Solicitação
A solicitação deverá ser encaminhada pelo coordenador do projeto
através dos formulários Processo de seleção - Solicitação de Abertura
e Processo de seleção - Termo de Referência.
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Forma de inscrição

Inscrição on-line no site da Fiotec: os candidatos inscrevem-se
para o processo de seleção no link indicado pela Fiotec. A classificação será realizada a partir da pontuação obtida pelo candidato. A listagem com a classificação dos candidatos e as demais
etapas do processo serão disponibilizadas na página da Fiotec.

Prazos
Para a execução das etapas dos processos, pela Fiotec, deverão
ser considerados os prazos abaixo:
I. Análise da solicitação e divulgação da vaga com recepção do currículo: até 7 (sete) dias úteis;
II. Análise da solicitação e divulgação da vaga com inscrição on-line
no site da Fiotec: até 12 dias úteis;
III. Divulgação dos resultados: antecedência de 1 (um) dia útil do
prazo informado no cronograma do termo de referência.

Cancelamento/suspensão
O processo seletivo poderá ser cancelado ou suspenso em qualquer etapa pela coordenação do projeto, com envio de justificativa contemplando novos prazos, quando houver.

Errata
A solicitação de retificação deverá ser encaminhada pelo coordenador do projeto por meio do Formulário Processo de seleção Errata, com a antecedência mínima de 1 (um) dia.

Resultado final
Para divulgação do resultado final o coordenador deverá encaminhar à Fiotec Ata do processo seletivo com a descrição de todas
as etapas, pontuação dos candidatos classificados, assinaturas
dos participantes da banca e coordenação do projeto.

Observações

• As inscrições das vagas deverão permanecer disponíveis no site
da Fiotec por no mínimo 5 (cinco) dias;
• De acordo com o recomendado pelo Ministério Público todos
os processos seletivos públicos deverão prever um período para
interposição de recurso.

Manual de procedimentos de projetos | Fiotec >> 3 Execução de Projetos >> 3.1 Recursos humanos

Retornar ao sumário

32

3.2

Compras e
contratações

Legislação e premissas
As compras e contratações para projetos executados pela Fiotec
são amparadas pela legislação vigente e pelas regras de cada
agente financiador.
São elas:
I. Regulamento de Aquisições de Bens e Serviços da Fiotec: aplica-se
a projetos com financiamento privado, quando o agente financiador
não possuir regra própria;
II. Decreto nº 8.241/2014: aplica-se a projetos com financiamento
público, inclusive Contrato de Gestão Municipal e Legislação específica;
III. Lei nº 8.666/1993: aplica-se a projetos que tenham essa exigência do agente financiador público.

Solicitação para compras
e contratações nacionais
As compras e contratações realizadas pela Fiotec devem ser solicitadas
através do formulário Requisição de Compra e Contratação - RCC, contendo a descrição detalhada do material ou serviço, bem como justificativa da contratação/aquisição com menção à meta em que ela se
enquadra e da marca, quando houver, CNPJ, endereço, referência de
prédio/local/laboratório, andar e sala quando couber.
A Fiotec tomará como parâmetro o valor indicado pelo projeto
no formulário.
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Quando o resultado da pesquisa retornar valor superior ao indicado,
a coordenação será consultada para aprovação do mapa de cotação.
Algumas solicitações podem requerer, além da RCC, o projeto
básico, planilha de custo, de acordo com o nível de precisão e
especificidade da demanda, tais como:
I. Obras e reformas;
II. Serviços de engenharia;

Excepcionalidade
Para compras e contratações com valor de até R$ 10.000,00 (Dez
mil reais), que não gerem obrigação futura, a Fiotec poderá aplicar
procedimento simplificado que resultará na conclusão do processo sem o envio de mapa de cotação e aprovação da coordenação. Nesse caso, orientamos que o valor total estimado a ser
informado na RCC, seja o mais preciso possível.

III. Compras e/ou contratações com etapas de execução e pagamento.

Aprovação

O processo de compras somente será iniciado após a análise e
aprovação da documentação pela Fiotec em consonância com o
plano de trabalho, regras do agente financiador e legislação vigente.

I. Aprovado o fornecedor de menor preço (citar nome);

Para os casos em que a compra ou contratação gere obrigações
futuras será firmado contrato.
Os contratos passíveis de renovação por prazo e/ou valor, deverão ser
solicitados pelo coordenador do projeto através de justificativa a ser
enviada em até 20 (vinte) dias antes do término da vigência do contrato.
A vigência do contrato/aditivo está limitada à vigência do projeto.

Cotação
A Fiotec apresentará o mapa de cotação com as propostas de fornecedores, incluindo as indicações encaminhadas pelo projeto.

O coordenador do projeto receberá o mapa de cotação por e-mail,
para análise e aprovação do fornecedor, e deverá responder conforme orientações a seguir:
II. Aprovado o fornecedor X (citar nome) com o valor Y (citar valor).
Justificar sempre que a empresa escolhida não ofereça o menor preço.
O prazo máximo para aprovação é de 2 (dois) dias antes do vencimento da proposta de menor valor do mapa.
Após esta data, não havendo aprovação, o processo será cancelado.

Prazo de entrega e recebimento do material
O prazo para a entrega iniciará a partir da confirmação do pedido
de compras pelo fornecedor.
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Após recebimento e conferência do produto, o coordenador do
projeto deverá encaminhar à Fiotec a nota fiscal atestada.

3.2.1 Eventos

O atesto poderá ser realizado das seguintes formas:
I. Atesto eletrônico, conforme Portaria da Fiocruz, via e-mail institucional com a nota fiscal anexada e a seguinte mensagem:

A Fiotec dispõe de empresa licitada para contratação de eventos
em todo território nacional. A empresa responsabiliza-se pela
organização, infraestrutura e apoio logístico do evento.

Atesto que o produto/serviço descrito na NF nº
fornecedor
foi entregue/prestado.
Nome:
Cargo:
Matrícula/CPF:

O coordenador do projeto deverá encaminhar a RCC contendo a
descrição detalhada do serviço, juntamente com justificativa da
contratação com menção à meta em que ela se enquadra, a ser
contratado em até 10 dias úteis anteriores ao evento.

do

II. Atesto no corpo da nota fiscal a ser enviada à Fiotec;
III. Plataforma de automação de processos, a ser acessada com o
login e a senha do coordenador ou autorizador de despesas do projeto, tão logo a mesma esteja disponível.
Caso haja qualquer irregularidade, a Fiotec deverá ser notificada por
meio do e-mail: acompanhamentodecompras@fiotec.fiocruz.br,
com cópia para o analista, em até 5 (cinco) dias úteis, informando o
número da nota fiscal e do pedido de compras.
O atraso no retorno da nota fiscal atestada à Fiotec poderá acarretar multas e protestos, que serão debitados do projeto. Manter
o analista de projetos em cópia.

Solicitação

Poderá ser exigida apresentação do Projeto Básico, de acordo com
o nível de precisão e especificidade da demanda.
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Cotação
A Fiotec apresentará o mapa de cotação e as propostas de fornecedores, incluindo as indicações encaminhadas pelo projeto.

Aprovação

O coordenador do projeto receberá o mapa de cotação por e-mail,
para análise e aprovação do fornecedor, e deverá responder conforme orientações a seguir:
I. Aprovado o fornecedor de menor preço (citar nome);
II. Aprovado o fornecedor X (citar nome) com o valor Y (citar valor).
Justificar sempre que a empresa escolhida não ofereça o menor preço;
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O prazo máximo para aprovação é de 2 (dois) dias antes do vencimento da proposta de menor valor do mapa.
Após esta data, não havendo aprovação, o processo será cancelado.

3.2.2 Locação de veículos
Solicitação

O coordenador do projeto poderá solicitar a locação de veículos,
com ou sem motorista, para o deslocamento em viagens na realização de atividades relacionadas à execução do projeto.
Para a contratação de veículo com motorista ou por um período
longo, a solicitação deverá ser encaminhada via RCC, contendo
a descrição detalhada do serviço a ser contratado, bem como
justificativa da contratação com menção à meta em que ela se
enquadra. Poderá ser exigida apresentação do Projeto Básico, de
acordo com o nível de precisão e especificidade da demanda.

A escolha de veículo que não atenda aos critérios acima deve ser
justificada pelo requisitante e aprovada pelo coordenador/autorizador de despesas.
Para maiores detalhes sobre como fazer as solicitações eletrônicas via selfbooking, clique no seu perfil: Solicitante ou Aprovador.

Observação

As solicitações realizadas via selfbooking serão cobradas por diária,
conforme política das locadoras. Já as solicitações via RCC, para
longos períodos e/ou locação com motorista, terão as cobranças
realizadas por períodos. Com isso, caberá ao coordenador analisar qual modalidade de contratação melhor atende ao projeto.

Aprovação
Para os processos demandados via RCC, o coordenador do projeto
receberá o mapa de cotação por e-mail, para análise e aprovação do
fornecedor, e deverá responder conforme orientações a seguir:
I. Aprovado o fornecedor de menor preço (citar nome);

No caso de locação para deslocamento em viagens e/ou para
utilização em curtos períodos, sem motorista, a demanda deverá
seguir via selfbooking da agência de viagens licitada pela Fiotec,
onde o requisitante realizará a cotação de forma online.

II. Aprovado o fornecedor X (citar nome) com o valor Y (citar valor).

A contratação de seguro para o veículo e de seguro para terceiros
será obrigatória e as multas devidas serão debitadas do projeto.

O prazo máximo para aprovação é de 2 (dois) dias antes do vencimento da proposta de menor valor do mapa. Após essa data, não
havendo aprovação, o processo será cancelado.

Essas solicitações deverão obedecer aos critérios de categoria
econômica e menor preço.

Observação

Justificar sempre que a empresa escolhida não ofereça o menor preço.
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Nos casos das contratações demandadas via selfbooking, todo
o processo de aprovação será realizado via sistema. Para que
não ocorra a indisponibilidade do veículo escolhido, a aprovação
deverá ocorrer o mais breve possível.

3.2.3 Importação
de bens e serviços

A Fiotec está apta a realizar importações de bens e insumos com isenção
ou recolhimento de tributos de acordo com a natureza do projeto.
A isenção de tributos é amparada por legislação específica, que se
aplica exclusivamente a projetos de pesquisa (científica, clínica e
tecnológica), inovação e desenvolvimento científico e tecnológico.

Importação de bens
Solicitação

As importações realizadas pela Fiotec devem ser solicitadas por
meio do formulário Requisição de Exportação e Importação - REI,
contendo a descrição detalhada do material, para atender às exigências dos órgãos anuentes, Emissão de Licença de Importação com
Isenção de Tributos pela Lei nº 8.010/90 - LI ou Emissão de Licença
de Importação com Recolhimento Total de Tributos - LI, quando
couber, endereço, CNPJ, referência de prédio/local/laboratório, andar
e sala. A solicitação deve conter ainda, justificativa da contratação/
aquisição com menção à meta em que ela se enquadra e da marca
quando houver.

Algumas solicitações podem requerer, além do REI, justificativa
do coordenador pela escolha da marca ou fornecedor.
Para projetos de pesquisa científica, além destes formulários,
podem ser requeridos outros documentos pelos órgãos anuentes.
Para projetos de pesquisa clínica, além dos formulários REI e LI,
será necessário o envio de uma cópia do Comunicado Especial CE emitido pela ANVISA. Podem ser requeridos outros documentos
pelos órgãos anuentes.
O coordenador do projeto de pesquisa clínica deve realizar todos os
procedimentos junto à ANVISA – Brasília. Esses procedimentos podem
ser verificados na RDC nº 9/2015 e nº 10/2015 - Resolução da Diretoria
Colegiada – disponível no site da Agência, com o Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados para fins de Vigilância Sanitária.

Cotação

A Fiotec apresentará o mapa de cotação com as propostas de fornecedores, incluindo as indicações encaminhadas pelo projeto.

Aprovação

O coordenador do projeto receberá o mapa de cotação por e-mail,
para análise e aprovação do fornecedor, e deverá responder conforme orientações a seguir:
I. Aprovado o fornecedor de menor preço (citar nome);
II. Aprovado o fornecedor X (citar nome) com o valor Y (citar valor);
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Justificar sempre que a empresa escolhida não ofereça o menor preço;
O prazo máximo para aprovação será de 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento do mapa. Esse prazo visa assegurar menor perda cambial.
Após esta data, não havendo aprovação, o processo será cancelado.

III. Traduções, edição e publicação de textos de artigos científicos:
Encaminhar os documentos por e-mail ao analista do projeto;

Prazo

Cotação

O tempo médio para a conclusão de todo o processo de importação
é de 70 dias a partir do recebimento do REI para itens disponíveis no
fabricante. Para os itens a serem fabricados sob encomenda o prazo
será determinado pelo fabricante.

Importação de serviços
Solicitação

As importações realizadas pela Fiotec devem ser solicitadas através do
formulário REI, contendo a descrição detalhada do serviço, para registro
nos órgãos governamentais e justificativa da contratação com menção à
meta em que ela se enquadra.
Os serviços terão cobrança de IOF e IR com as alíquotas a serem
informadas no mapa de cotação.
Alguns serviços exigem informações extras, tais quais:
I. Softwares e Licenças: É necessário informar configuração,
número de licenças e e-mail do recebedor;

IV. Treinamento, instalação/manutenção, IQ / OQ, FAT e SAT: Encaminhar toda configuração do equipamento e data para início do serviço.

A Fiotec apresentará o mapa de cotação com as propostas de fornecedores, incluindo as indicações encaminhadas pelo projeto.

Aprovação

O Coordenador do projeto receberá o mapa de cotação por e-mail,
para análise e aprovação do fornecedor, e deverá responder conforme orientações a seguir:
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I. Aprovado o fornecedor de menor preço (citar nome);
II. Aprovado o fornecedor X (citar nome) com o valor Y (citar valor);
Justificar sempre que a empresa escolhida não ofereça o menor preço.
O prazo máximo para aprovação será de 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento do mapa. Esse prazo visa assegurar menor perda cambial.
Após esta data, não havendo aprovação, o processo será cancelado.

II. Eventos no exterior: Informar nomes dos participantes, período,
local, valor estimado, site ou link da empresa e pessoa de contato
que prestará o serviço;
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3.2.4 Exportação

A Fiotec está apta a realizar exportações nos seguintes casos:
I. “Temporárias” para calibração/manutenção de equipamentos
importados pela Fiotec;

Cotação
A Fiotec apresentará o mapa de cotação com as propostas de fornecedores, incluindo as indicações encaminhadas pelo projeto.

II. Envio de amostras para análise.

Aprovação

A exportação de amostras deverá observar as regras aduaneiras
do país de destino.

O coordenador do projeto receberá o mapa de cotação por e-mail,
para análise e aprovação do fornecedor, e deverá responder conforme orientações a seguir:

Solicitação
As exportações realizadas pela Fiotec devem ser solicitadas por
meio do formulário REI, contendo a descrição do serviço com o
nome do produto/amostra ou equipamento. Para amostras biológicas, além da REI deverá ser enviando o formulário Exportação
de amostras e materiais sem valor comercial.
Para as exportações de material permanente para calibração/
manutenção será feito o seguro internacional.
Para todos os casos serão cobrados custos logísticos, conforme
INCOTERMS (International Commercial Terms).
Para envio de amostras biológicas devem ser observadas as
normas da Lei nº 13.123/2015.

I. Aprovado o fornecedor de menor preço (citar nome);
II. Aprovado o fornecedor X (citar nome) com o valor Y (citar valor);
Justificar sempre que a empresa escolhida não ofereça o menor preço.
O prazo máximo para aprovação será de 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento do mapa. Esse prazo visa assegurar menor
perda cambial.
Após esta data, não havendo aprovação, o processo será cancelado.

Vedação
Exportar produtos que foram importados com CNPJ diferentes
do CNPJ da Fiotec.
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3.2.5 Compra realizada
pelo coordenador do projeto
Conceito

É a compra realizada e paga diretamente pelo coordenador do
projeto ou pessoa por ele autorizada e que será reembolsada
pela Fiotec.
A solicitação de reembolso deverá ser encaminhada à Fiotec por
meio do formulário Solicitação de Reembolso acompanhada de:
nota fiscal em nome da Fiotec, devidamente quitada e atestada,
propostas de fornecedores que comprovem a pesquisa de preço
ou justificativa pela escolha do fornecedor.
É permitida a compra de material de consumo, contratação de serviços de alimentação, gráficos e inscrições em eventos. A compra/
contratação não poderá ser parcelada nem gerar obrigações futuras.
A Fiotec poderá aceitar os documentos comprobatórios sem o atesto
individual, desde que o coordenador realize o atesto no formulário de
solicitação de reembolso.

As compras realizadas fora do estado do Rio de Janeiro sofrerão acréscimo do diferencial de alíquota de ICMS que será debitado do projeto.
O reembolso está condicionado à disponibilidade financeira do projeto,
consonância com o plano de trabalho e regras do agente financiador.
O pagamento será realizado em até 5 (cinco) dias úteis após recebimento e validação pela Fiotec.

Dados da Fiotec para emissão de documentos fiscais:
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em
Saúde - Fiotec
Av. Brasil, nº 4.036, Manguinhos
CEP 21040-361 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ nº 02.385.669/0001-74
Inscrição Municipal: 02.420.228
Inscrição Estadual: 77.469.770

Excepcionalidade

A Fiotec poderá aceitar como comprovantes de despesas recibos de
transporte como Uber, táxi e outros correlatos.

Em caráter excepcional, a Fiotec poderá pagar despesas:
• De impostos e serviços adquiridos pelo projeto, quando se tratar de serviços públicos, como: água, luz e esgoto.

O valor máximo permitido para compras ou serviços discriminados
acima é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, por projeto.

O coordenador deverá encaminhar à Fiotec o formulário Solicitação de Pagamento acompanhado da fatura/recibo.
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Ressalvamos que o coordenador do projeto deverá solicitar à
Fiotec a regularização da titularidade dos serviços.

Vedações
• Não é permitida a compra de material permanente;
• Não é permitido reembolso em convênios e contratos executados
através da Lei nº 8.666/93;
• Não é permitida a contratação de serviços de pessoa jurídica,
devido à incidência de impostos tais como: INSS, IR e ISS, com
recolhimento na fonte, exceto serviços de reprografias, encadernações, impressões, inscrição em eventos, contratação de buffet
e contratação de empresa inscrita como MEI. Para esses serviços,
caso o prestador não esteja cadastrado no Município do Rio de
Janeiro, o valor será acrescido do ISS;
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• Não será permitida contratação de serviço de autônomo;
• Não é permitida a compra de bebidas alcóolicas;
• Não serão aceitos documentos rasurados, rasgados e com preenchimento incompleto;
• Não serão aceitas cópias de documentos;
• Não serão realizados pagamentos de reembolso cujos dados bancários não sejam do titular da conta;
• Não é permitida a compra/contratação de produtos ou serviços
importados, inclusive através de sites internacionais, exceto para
compra de livros e inscrições em eventos internacionais.
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3.3

Patrimônio

A Fiotec registra todos os bens permanentes: móveis, imóveis,
tangíveis e intangíveis adquiridos pelos projetos, obedecendo a
legislação vigente e as regras de cada agente financiador.
Após o registro do bem será providenciado o Termo de Doação
ou o Termo de Cessão de Uso quando não for possível a doação
imediata.
Os termos serão encaminhados à área de patrimônio da Unidade
do projeto para serem assinados pelo Diretor da Unidade.
Para os casos de doação imediata, toda e qualquer responsabilidade pelo bem será da Unidade Fiocruz. Para os casos de Cessão
de Uso, a custódia do bem será de responsabilidade compartilhada entre o coordenador do Projeto e a Fiotec.
Toda movimentação do bem custodiado deverá ser previamente comunicada à Fiotec
por meio do e-mail:
patrimonio@fiotec.fiocruz.br para controle patrimonial de ajuste
e confecção de novo Termo de Cessão de Uso.
Em casos de furto ou roubo do bem custodiado, o coordenador ou
responsável deverá encaminhar à Fiotec cópia do Boletim de Ocorrência (BO) e do processo administrativo interno, para o e-mail:
patrimonio@fiotec.fiocruz.br.
O bem importado só poderá ser instalado após a diligência da
Receita Federal com a presença da Fiotec.
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3.4
Viagens

O suporte às viagens realizado pela Fiotec contempla o pagamento de diárias, a prestação de serviços de reserva, emissão,
remarcação e cancelamento de passagens áreas, terrestres e
marítimas, em território nacional e internacional, seguro viagem
e hospedagem.
À exceção do pagamento de diárias, todas as demais solicitações
relacionadas acima são processadas eletronicamente através de
selfbooking disponibilizado por empresa licitada. Para maiores detalhes sobre como fazer as solicitações eletrônicas, acesse o tutorial para o seu perfil em Formulários e Instrumentos de Apoio.

3.4.1 Diárias
Conceito
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Valor pago para cobrir despesas com alimentação, transporte e
hospedagem em viagens previstas nos projetos.

Solicitação e prazos de pagamento
A solicitação deverá ser encaminhada à Fiotec, através do formulário apropriado, ao analista do projeto.
Para viagens nacionais deverá ser enviada com antecedência
mínima de 7 (sete) dias úteis da viagem, para que o pagamento
seja efetuado em 2 (dois) dias úteis antes do seu início.
Para viagens internacionais deverá ser enviada com antecedência
mínima de 8 (oito) dias úteis da viagem, para que o pagamento
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seja efetuado em 4 (quatro) dias úteis antes do seu início.
Para viagem internacional será utilizado o valor do dólar turismo
com o câmbio do dia de recebimento da solicitação na Fiotec.
A declaração de comprovação de viagem ao exterior para servidor
Fiocruz, a ser apresentada ao Cris - Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, deverá ser encaminhada para assinatura
da Fiotec através da Declaração de Pagamento de Despesas de
Viagem ao Exterior, com antecedência mínima de 4 dias da viagem.
A Fiotec apresenta tabelas de valores de diária como parâmetro
máximo a ser pago pelos projetos: Tabela de Diária Nacional e Tabela
de Diária Internacional.

Observações
• As solicitações com valores superiores aos da tabela deverão
ser justificadas;

A Solicitação de Diária - Único Beneficiário deverá ser encaminhada
à Fiotec para viagem nacional ou internacional, que contemple um
ou vários destinos consecutivos do mesmo beneficiário.
A Fiotec também poderá receber Solicitação de Diária de Grupo,
para até 7 (sete) pessoas, desde que as informações da viagem origem, destino e datas - sejam comuns a todos os viajantes.

Cancelamento
O cancelamento poderá ser solicitado à Fiotec até 3 (três) dias
antes da data de viagem. Caso a diária tenha sido depositada, o
favorecido deverá devolver o valor para a conta do projeto e enviar
o comprovante bancário ao analista responsável.
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Comprovação
A comprovação da diária poderá ser feita das seguintes formas:

• Valores distintos poderão ser aplicados de acordo com a regra
do agente financiador;

• Relatório de viagem assinado pelo coordenador;

• Para pagamento a estrangeiro deverá ser apresentada cópia da
identificação do passaporte atualizada;

• Bilhete da passagem aérea, terrestre ou marítima;

• Quando o serviço de hospedagem for contratado por um projeto
ou por outra fonte de recurso, é de responsabilidade do coordenador considerar o valor de referência de meia diária para cada dia
pernoitado, isso porque o valor pago a título de diária será apenas
para o custeio de alimentação e deslocamento.

Vedação
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• Lista de presença atestada pelo coordenador;
• Certificado de participação.

Não será concedida nova diária para aqueles que possuam histórico de 3 (três) diárias sem comprovação na Fiotec.
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3.4.2 Passagens

Solicitação e emissão de passagens
aéreas, terrestres e marítimas
O coordenador do projeto, ou pessoas autorizadas por este,
deverão acessar o sistema e escolher a passagem desejada.
A emissão do bilhete estará condicionada à análise da disponibilidade financeira do projeto, plano de trabalho e premissas do
financiador.
Os bilhetes escolhidos deverão obedecer ao critério de categoria
econômica e menor preço, considerando o intervalo de horário
indicado, contratação de bagagem, quantidade de escalas e demais
critérios e condições especiais requisitados para o passageiro.
A escolha de passagem que não atenda aos critérios acima deverá
ser justificada pelo requisitante e aprovada pelo coordenador/
autorizador de despesas.
A declaração de comprovação de viagem ao exterior para servidor
Fiocruz, a ser apresentada ao Cris - Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, deverá ser encaminhada para assinatura da Fiotec por meio da Declaração de Pagamento de Despesas de Viagem ao Exterior, com antecedência mínima de 4 dias
da viagem.
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Alteração, cancelamento e reembolso

Os procedimentos deverão ser realizados no sistema selfbooking.
O reembolso decorrente do cancelamento ou não utilização
dos bilhetes deverá ser solicitado pelo coordenador. O valor e
o prazo de reembolso variam de acordo com cada companhia.
O prazo de ressarcimento ao projeto é de aproximadamente
60 (sessenta) dias após a solicitação.

3.4.3 Seguro viagem
Conceito

Serviço contratado através do selfbooking, destinado a cobrir eventuais despesas médicas e hospitalares, bagagem perdida, acidente e outras perdas ocorridas durante a viagem.

Solicitação
O serviço deverá ser o de menor preço, considerando a categoria de
acordo com as especificidades da viagem.
Possíveis alterações no seguro contratado, bem como seu cancelamento, deverão ser solicitadas via sistema.

Retornar ao sumário
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3.4.4 Hospedagens

Para a hospedagem, o critério de escolha deverá ser a categoria
“Standard”. A opção por outra categoria deverá ser justificada
pelo requisitante e aprovada pelo coordenador/autorizador de
despesas.
A reserva de hospedagem seguirá o padrão da rede hoteleira, na
qual é incluída apenas a opção de café da manhã.
Serviços adicionais deverão ser solicitados no selfbooking, via workflow, pelo requisitante, com a devida justificativa e aprovado pelo
coordenador/autorizador de despesas.
46
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3.5

Suprimento
de fundos

Conceito
Antecipação de recursos com a finalidade de possibilitar a realização de despesas ocasionais no exercício das atividades desenvolvidas no projeto.

Solicitação e prazo de pagamento
A solicitação deverá ser encaminhada à Fiotec por meio da
Solicitação de Suprimento de Fundos, destinado ao analista
do projeto.
O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após recebimento e aprovação pela Fiotec.
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Modalidade e valor
Os recursos para o suprimento de fundos serão concedidos por
meio de adiantamento.
O valor máximo permitido por projeto será de até R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por mês.

Comprovação
É obrigatória a apresentação da prestação de contas por meio do
formulário Prestação de Contas de Suprimento de Fundos, com a
discriminação das despesas e apresentação da documentação fiscal
idônea em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de pagamento.
Não será concedido novo suprimento de fundos para aqueles que
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não prestarem contas do valor recebido no prazo de 30 (trinta) dias.
Os documentos comprobatórios deverão estar em nome da Fiotec,
devidamente quitados e atestados pelo coordenador do projeto.

Excepcionalidade
Em caráter excepcional, a Fiotec poderá aceitar como comprovantes
de despesas recibos de transporte como Uber, táxi e outros correlatos.

A Fiotec poderá aceitar os documentos comprobatórios sem o
atesto individual, desde que o coordenador ateste o relatório da
prestação de contas.

Vedações

Em caso de não conformidade, os documentos serão glosados.

• Não será permitida a aquisição de bebidas alcóolicas;

O valor não comprovado ou glosado deverá ser devolvido por
meio de depósito bancário na conta do projeto e o comprovante
do depósito encaminhado ao analista do projeto.

Dados para emissão
de documentos fiscais
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em
Saúde - Fiotec

• Não será permitida aquisição de equipamentos ou material
permanente;
• Não é permitida a contratação de serviços de pessoa jurídica,
devido à incidência de impostos tais como: INSS, IR e ISS, com
recolhimento na fonte, exceto serviços de reprografias, encadernações, impressões, e inscrição em eventos, contratação de
buffet e contratação de empresa inscrita como MEI. Para esses
serviços, caso o prestador não esteja cadastrado no Município do
Rio de Janeiro, o valor será acrescido do ISS;
• Não será permitida contratação de serviço de autônomo.

Av. Brasil, nº 4.036, Manguinhos
CEP 21040-361 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ nº 02.385.669/0001-74
Inscrição Municipal: 02.420.228
Inscrição Estadual: 77.469.770
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Monitoramento,
Controle e
Encerramento de
Projetos

A área de Monitoramento,
Controle e Encerramento de
Projetos objetiva monitorar
e controlar o cronograma
de prestação de contas,
operações de orçamento, fluxo
de encerramento dos projetos
e atendimento as auditorias.
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4.1

Prestação
de contas

A Fiotec apresenta prestação de contas de todos os projetos em
observância ao decreto que dispõe sobre as relações entre as
Instituições Federais de Ensino Superior e de Pesquisa Científica
e Tecnológica e as Fundações de Apoio.
O principal objetivo da prestação de contas é assegurar a transparência das receitas e despesas ocorridas durante a execução
do projeto.

4.1.1 Tipos de prestação
Prestação de contas parcial: consiste na demonstração técnica e
financeira, de forma parcial, dos recursos recebidos, obedecendo o
cronograma pactuado no instrumento contratual. A periodicidade
pode ser: mensal, semestral, anual ou por percentual mínimo de
execução.
Prestação de contas final: consiste na demonstração técnica e
financeira, de forma total, dos recursos recebidos, obedecendo o
prazo pactuado no instrumento contratual.

Observação
A demonstração da execução do projeto também deverá ser
comprovada por meio de relatório técnico obedecendo ao cronograma pactuado. Esses, são de competência da Coordenação do
projeto, portanto, elaborados e apresentados nessa instância.
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4.1.2 Aprovação da
prestação de contas

A aprovação pode ser referente à prestação de contas parcial ou
final.

Glosas
As despesas executadas em desacordo com o plano de trabalho,
que forem glosadas pelo agente financiador, serão de responsabilidade do coordenador do projeto.

Em projetos com prestação de contas parcial, a liberação das
parcelas futuras poderá estar condicionada à aprovação da prestação de contas realizada e apresentada anteriormente.
Alguns agentes financiadores condicionam a liberação da última
parcela do projeto à aprovação da prestação de contas final.

Observações
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• A prestação de contas em projetos que tenham contrapartida
financeira é apresentada individualizando os recursos aportados
por cada uma das partes;
• A prestação de contas em projetos que tenham contrapartida não
financeira, ou seja, recursos materiais e/ou humanos, é comprovada por meio de declarações, ofícios, termos de uso, entre outros.

Devolução de saldo
O saldo apurado na prestação de contas final é devolvido ao
agente financiador, de acordo com as regras estabelecidas no
instrumento contratual.
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4.2

As operações de orçamento consistem em cadastrar, alterar e
remanejar valores nos projetos em sistema de gestão da Fiotec.
As solicitações devem estar em consonância com as regras estabelecidas pelos agentes financiadores e previstas no plano de
trabalho.

Orçamento
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4.3

Encerramento

Após o término da vigência contratual pactuada entre a Fiotec
e o agente financiador, iniciam-se as operações de encerramento do projeto.
As atividades consistem em:
• Elaboração e apresentação de prestação de contas final ao
agente financiador e à coordenação do projeto;
• Apresentação de relatório técnico final ao agente financiador;
• Apresentação de documentação comprobatória, quando couber,
ao agente financiador;
• Encerramento de fluxos e operações no sistema de gestão da
Fiotec, entre outros.
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4.4

Auditoria
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O objetivo da auditoria é averiguar se a execução dos recursos,
metas e atividades foram implementados com eficácia e adequadas à consecução dos objetivos propostos.
Como Fundação de Apoio, a Fiotec se submete a fiscalização
dos órgãos de controle municipal, estadual e federal. Além
disso, na forma do previsto no Código Civil, presta contas
anuais ao Ministério Público Estadual.
Quando notificada por quaisquer órgãos fiscalizadores e/ou
agentes financiadores, a Fiotec é responsável por comunicar
à coordenação do projeto para que conjuntamente possam
atender a demanda.
Havendo necessidade de visita in loco pelos auditores, o coordenador do projeto e sua equipe deverão atendê-los. Tal
demanda visa o monitoramento e controle da execução técnica e financeira.
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Formulários e instrumentos de apoio
Atribuições e Responsabilidades

Prestação de Contas de Suprimento de Fundos 

Autorizador de Despesa 

Processo de seleção - Errata 

Execução de Projetos

Processo de seleção - Solicitação de abertura 

Cadastro de Riscos Ambientais 
Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa Física 
Contrato Simplificado de Prestação de Serviços - Pessoa Física 
Declaração de Dependentes para Imposto de Renda 
Declaração de Pagamento de Despesas de Viagem ao Exterior 
Desligamento de Estagiário 
Emissão de Licença de Importação com Isenção de Tributos pela
Lei nº 8.010/90 - LI 
Emissão de Licença de Importação com Recolhimento Total de

Processo de seleção - Termo de Referência 
Relatório de Atividades do Bolsista 
Relatório de Viagem 
Requisição de Compra e Contratação - RCC 
Requisição de Estagiário para Projetos 
Requisição de Exportação e Importação - REI 
Requisição de Pessoal - Projetos 
Rescisão de Contrato de Trabalho 

Tributos - LI 

Solicitação de Suprimento de Fundos 

Exportação de amostras e materiais sem valor comercial 

Solicitação de Diária de Grupo 

Lista de Documentos para Contratação 

Solicitação de Diária - Único Beneficiário 

Movimentação Funcional - Projetos 

Solicitação eletrônica selfbooking - Perfil Aprovador 
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Solicitação eletrônica selfbooking - Perfil Solicitante 

Termo de Rescisão de Bolsa 

Solicitação de Pagamento 

Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços - Pes-

Solicitação de Prestação de Serviços de Autônomo 

soa Física 

Solicitação de Reembolso 
Tabela de Concessão de Bolsa 
Tabela de Diária Internacional 
Tabela de Diária Nacional 
Termo Aditivo à Concessão de Bolsa 
Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa
física: Acréscimo de Valor 
Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa
física: Prorrogação de Prazo de Vigência 
Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa
física: Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor 
Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços - Pessoa Física: Supressão de Valor 
Termo de Concessão de Bolsa 
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Instrumentos de referência
Os instrumentos que fundamentam este manual são listados
abaixo conforme ordem de apresentação:

Apresentação
• Decreto nº 7423/2010 - Regulamenta a Lei no 8.958, de 20
de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica
e tecnológica e as fundações de apoio, e revoga o Decreto no
5.205, de 14 de setembro de 2004.

ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional,
científica, tecnológica.
• Artigo 1º da Lei n.º 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n.º
5.205 de 14 de setembro de 2004 - Dispõe sobre as relações entre
as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica
e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências.
• Artigo 9º do Estatuto da Fiotec.
• Processo Fiocruz/Dirad n.º 25388001035/2012-10.

• Portaria nº 005/2013 VPGDI, de 27 de maio de 2013.

• Processo Fiocruz/Dirad n.º 25380.001289/2016-53.

2.2 Orientações elaboração do projeto básico

• Lei n.º 8.958/90 - Dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica
e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências.

• Lei nº 12.527/2011 - regula o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no §
2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de
2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá
outras providências.- lei de acesso à informação.
• Manual de Normas e Procedimentos para celebração de
instrumentos entre a Fiocruz e a Fiotec.
• Convênio 185/2016 - processo n.º 25380.001289/2016-53:
estabelece e regula as formas e condições para que ambas
desenvolvam atividades de apoio a programas e projetos de
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• Artigo 24 da Lei n.º 8666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
• Portaria 448/2002, Resolução Conjunta Nº 01 de Janeiro/2013
- Divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030,
339036, 339039 e 449052.

3.1 Recursos humanos
Nome Social
• DECRETO Nº 8.727, DE 28 DE ABRIL DE 2016 - Dispõe sobre
o uso do nome social e o reconhecimento da identidade
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de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Valores
• Artigo 37, XI, da Constituição Federal.

3.1.1 CLT

3.1.4 Estágio

Conceito
• DECRETO-LEI nº 5.452/1943 que instituiu a Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, das leis nº 8.212 e 8.213, de 24/07/1991
da Previdência Social e outras.

Conceito
• Inciso I, art.43, do Decreto Lei nº 3000/1999 - Regulamenta
a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

Excepcionalidades
• O artigo 9º das Leis 6.708/79 e 7.238/84 - INDENIZAÇÃO
ADICIONAL DEVIDA NA DESPEDIDA ANTES DA DATA-BASE,
determinam uma indenização adicional, equivalente a um
salário mensal, no caso de dispensa sem justa causa.

• LEI 11.788/2008 - Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera
a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis
nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março
de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41,
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

3.1.2 Bolsa
• LEI nº 8958/1994 - dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica
e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências.
Observações
• Instrução Normativa nº 001/2011 - Regulamenta a Concessão
de Bolsas no âmbito do Programa Institucional de Auxílio às
Atividades de Ciência e Tecnologia e Inovação da Fundação para
o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - Fiotec.
• Portaria Fiocruz nº 391/2015 - PR - dispõe sobre a participação
de servidores ativos da Fiocruz dar-se-á de acordo com os
parâmetros fixados em Portaria específica.
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Seguro
• Inciso IV do Artigo 9º da Lei nº 11.788/08

3.2 Compras e contratações
Prazo de entrega e recebimento do material
• Portaria Fiocruz 1203_PR

3.2.2 Importação de bens e serviços
• Lei nº8.010 de 29 de março de 1990 - Dispõe sobre
importações de bens destinados à pesquisa científica e
tecnológica, e dá outras providências.
Retornar ao sumário

• Lei nº 10.964 de 28 de outubro de 2004 – Dá nova redação
a dispositivos das Leis de nos 8.010, de 29 de março de 1990,
e 8.032, de 12 de abril de 1990, para estender a cientistas e
pesquisadores a isenção tributária relativa a bens destinados
à pesquisa científica e tecnológica; e faculta a inscrição no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, das pessoas jurídicas que especifica.
• Resolução SER Nº 256 de 20 de fevereiro de 2006 – Dispõe
sobre os procedimentos relativos ao reconhecimento da isenção
do ICMS a que se refere o Convênio ICMS 138/05, que autoriza
o Estado do Rio de Janeiro a conceder isenção de ICMS nas
operações de importação efetuadas pelas fundações de apoio à
Fundação Oswaldo Cruz e as Universidades Federais e Estaduais
do Estado do Rio de Janeiro.
• Convênio ICMS Nº 138 DE 16/12/2005 – Autoriza o Estado do
Rio de Janeiro a conceder isenção de ICMS nas operações de
importação efetuadas pelas fundações de apoio à Fundação
Oswaldo Cruz e às universidades federais e estaduais do Estado
do Rio de Janeiro.

• Resolução da Diretoria Colegiada nº 10/2015 – Dispõe sobre
o regulamento para a realização de ensaios clínicos com
dispositivos médicos no Brasil.

3.2.2 Exportação
Solicitação
• Lei nº 13.123/2015 - Regulamenta o inciso II do § 1o e o §
4o do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j
do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3o e
4o do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica,
promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998;
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção
e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a
repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da
biodiversidade; revoga a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de
agosto de 2001; e dá outras providências.

4.1 Prestação de contas
• Art. 11 do Decreto 7.423/2010.

3.2.2 Importação de bens
Conceito
• Resolução da Diretoria Colegiada nº 9/2015 - Dispõe sobre
o Regulamento para a realização de ensaios clínicos com
medicamentos no Brasil.
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Lista de abreviaturas e siglas
TED - Termo de Execução Descentralizada
LOA - Lei Orçamentária Anual
CODEAD - Coordenação Geral da Administração/Fiocruz
ISS - Imposto sobre serviços de qualquer natureza
DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS
ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
IOF - Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro
CD FIOCRUZ - Conselho deliberativo Fiocruz
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
MEI - Microempreendedor individual
CBO - Classificação Brasileira de Ocupações
NR - Norma Regulamentadora
RH - Recursos Humanos
TCE - Termo de Compromisso de Estágio
BO - Boletim de Ocorrência
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