
Como criar processo para apuração de 
responsabilidade de fornecedores - PARF 

Setor de Ciências da Saúde



O que é processo para apuração de responsabilidade de 
fornecedores?

É o processo que deve ser aberto em caso de falhas na execução 
contratual (pelo atraso na entrega de empenho e/ou outras 
ocorrências).



Considerando o previsto na Lei 8666/1993:

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
um representante da Administração especialmente designado (...) 

§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.



Quem é fiscal de contratação??

No caso de contratações de ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, são 
fiscais aqueles indicados pelos Ordenadores de Despesas para 
receber os produtos e/ou serviços.



Atenção!
A responsabilidade da abertura de processo para apuração de 
responsabilidade de fornecedores - PARF, pelo atraso na entrega de 
empenho e/ ou outras ocorrências será:

● Das unidades que solicitaram a compra/contratação, mais 
especificamente, do servidor indicado no documento de compra 
Licitação:Autorização para empenho.



Fundamento legal:
Ordem de Serviço nº 008/2018 - PRA/UFPR

(...) 

1 . Os processos administrativos para apuração de responsabilidade de fornecedores, em 
contratos firmados pela Pró-Reitoria de Administração, serão instruídos e orientados 
pela presente Ordem de Serviço.

2 . O PARF alcançará irregularidades ocorridas no âmbito da licitação, da execução 
contratual ou mesmo após a execução contratual, a exemplo destas:



(...)

2.7 Deixar de entregar bens ou prestar serviços.

2.8 Fraudar ou falhar a execução contratual.

2.9 Atrasar a entrega de bens ou prestação de serviços.

2.10 Deixar substituir bem ou refazer serviço entregue/executado em desacordo com o disposto no Edital, Ata de 
Registro de Preços e/ou Contrato.

2.11 Deixar de prestar garantia para o objeto da licitação/contratação.

2.12 Deixar de manter as condições de habilitação no SICAF, como por exemplo, apresentar certidões vencidas.

2.13 Deixar de prestar garantia a materiais/serviços entregues/prestados.



4. Com base no que dispõem o art. 116, VI, da Lei Federal nº 8.112/1990, o responsável 
pela identificação da irregularidade será:

(...)

4.4 O servidor indicado pelo ordenador de despesas como o responsável pelo 
recebimento do objeto, no caso de contratações realizadas sem “termo de 
contrato”.



Procedimentos de abertura de processo
SEI: Iniciar processo



Escolha o tipo: DELIC: Apuração de Responsabilidade - 
Fornecedores



Selecionar: Incluir documento



Em especificação: 
Atraso na entrega do empenho XXXXX - Departamento de [NOME DA 
UNIDADE] - fornecedor xxxxxxxxxxxxxx 
(Em caso de outra ocorrência que não a do atraso, detalhar a ocorrência 
correspondente)
Em interessados: Colocar o NOME DO FORNECEDOR



Escolha o tipo de documento:  CONTRATAÇÃO: ABERTURA 
DE PARF
Dica: para exibir todos os tipos de documentos, clique em



Em descrição: Colocar o mesmo título quando da abertura do 
processo 
 Atraso na entrega do empenho XXXXX - Departamento de 
[NOME DA UNIDADE] - fornecedor xxxxxxxxxxxxxx 



Clicar no ícone Editar conteúdo: para habilitar a edição



Preencher TODAS as informações do documento: conforme 
informações da lista de Pregões vigentes na UFPR 

(http://www.pra.ufpr.br/portal/licitacoes/central-de-compras-cecom/pregoes-vigentes/) 

http://www.pra.ufpr.br/portal/licitacoes/central-de-compras-cecom/pregoes-vigentes/


Importante!!!

*  Marcar a opção correspondente ao atraso da entrega dos bens ou prestação dos serviços. (Em caso de outra 
ocorrência que não a do atraso, marcar a opção correspondente)

** Para o cálculo dos dias em atraso, verificar o prazo de entrega 
(http://www.pra.ufpr.br/portal/licitacoes/central-de-compras-cecom/pregoes-vigentes/) que consta no início da 
planilha do Pregão e em qual data foi enviado o empenho ao fornecedor no processo do SEI.

Vincular e-mail de envio 
do empenho ao 
fornecedor

Relatar o ocorrido. No caso da 
não entrega e/ou atraso na 
entrega de empenho, 
descrever a situação, bem 
como eventuais prejuízos.Importante!!!

Quem deverá assinar o documento deverá 
ser o servidor indicado como responsável 
pelo recebimento, no documento
Licitação: Autorização para Empenho

http://www.pra.ufpr.br/portal/licitacoes/central-de-compras-cecom/pregoes-vigentes/


Caso o processo seja aberto para a apuração de outra situação (que não o 

atraso na entrega de empenho), devem ser anexados ao processo:

● Comunicações trocadas com a empresa, que demonstrem a 

irregularidade (e-mails, ofícios, cartas). Para efeito de processo, não são 

válidas comunicações realizadas apenas verbalmente, bem como 

aquelas onde não houver possibilidade de verificar o recebimento por 

parte da empresa.

● Registro por foto e/ou vídeos das irregularidades, quando relativas a má 

execução ou inexecução.



Colocar processo em Acompanhamento Especial

Clique no ícone “Acompanhamento especial”.



Selecione → Novo Grupo para criar um grupo para 
acompanhamento das solicitações de compra.



Nome do Grupo → Sugestão: Processo de apuração de 
responsabilidade
OBS: CADA UNIDADE PODE PERSONALIZAR SEU 
ACOMPANHAMENTO ESPECIAL



Após criado o grupo, basta clicar novamente no ícone 
“Acompanhamento especial” e selecionar o Grupo criado. (A 
criação de grupo não é necessária a cada processo). Preencha no 
campo “Observação” do que se trata o Processo para facilitar sua 
localização posteriormente.



• Tramitar o processo para UFPR/R/SD/SD/SCEO e fechar na sua 
unidade;

• Para acompanhar o seu processo, selecione o grupo criado no 
acompanhamento especial:



● Conferir se o processo foi aberto conforme instruções. Todos os 

processos não conformes serão devolvidos para correção; 

● Anexar notas de empenho, contratos, atas de registro de preços e/ou 

editais de licitação que deram origem à irregularidade;

● Anexar relatório SICAF do credenciamento da Empresa, onde constam 

endereços, representantes, telefone, e-mail...

● Encaminhar ao DELIC para prosseguimento.

Após recebimento do processo, cabe à SCEO-SD:


