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COMODATO DE VASILHAMES  

QUE ATIVIDADE É? 

Processo Administrativo para emissão de Termo de Comodato de Vasilhames solicitado por unidades administrativas e acadêmicas que necessitem dos 

materiais de consumo água mineral e gás liquefeito de petróleo a serem entregues por empresas contratadas, assim como, para emissão do Termo de 

Devolução de Comodato. As informações relativas aos contratos firmados estão disponíveis em Solicitações de materiais/serviços na página do Núcleo de 

Contratos.  

 

QUEM FAZ? 

O Núcleo de Contratos (NUCON) da Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) da Pró-Reitoria Administrativa (PRA). 

  

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

A Unidade solicitante deverá abrir processo do tipo "Material: Aquisição por Aluguel, Comodato, Leasing de Material Permanente", relacionando ao 

processo eletrônico que deu origem ao contrato firmado (consultar número do processo no link acima). Emitir Despacho aos fiscais do contrato (portaria de 

designação dos fiscais no link acima) para ciência e concordância quanto à necessidade de comodato dos vasilhames, indicando a quantidade, capacidade e 

local de destino, enviando o processo à Unidade de Almoxarifado Central (UALMOX). O Fiscal do Contrato emitirá despacho contendo manifestação sobre 

a emissão do Contrato de Comodato, devolvendo à unidade solicitante para conclusão do processo, se manifestação for desfavorável ou encaminhando ao 

NUCON, se manifestação for favorável. O NUCON incluirá o documento "PRA Termo de Comodato de Vasilhames", adequando conforme objeto do 

comodato. Disponibilizará em "Bloco de Assinatura" para o dirigente máximo da unidade solicitante, que após assinar o termo devolverá o bloco ao NUCON 

https://wp.ufpel.edu.br/nucon/solicitacoes-de-servicos/


para disponibilização ao representante da Contratada como "Usuário Externo". O NUCON assinará o termo como testemunha, disponibilizando ao Fiscal do 

Contrato para que faça o mesmo. O NUCON enviará o processo para a Unidade Solicitante que deverá incluir o mesmo em "Acompanhamento Especial". A 

solicitação à contratada (contato disponível no link acima) da entrega dos vasilhames deverá ser feita através de aplicativo de mensagem. A Unidade 

Solicitante deverá concluir o processo, reabrindo para devolução do vasilhame. A solicitação da presença do representante da contratada também será feita 

por aplicativo de mensagem. A Unidade Solicitante emitirá despacho informando a data da devolução, a quantidade e a capacidade dos vasilhames, enviando 

o processo ao NUCON. O NUCON incluirá o documento "PRA Termo de Devolução de Comodato", adequando conforme objeto de devolução e 

disponibilizando em "Bloco de Assinatura" ao dirigente máximo da Unidade Solicitante que assinará e devolverá o bloco ao NUCON. Após, será 

disponibilizado para assinatura do representante da Contratada como "Usuário Externo". Estando assinado por esta, assinarão como testemunhas, servidor do 

NUCON e Fiscal do Contrato. 

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

Concordância Solicitação da Contratada; 

Manifestação favorável da fiscalização do contrato. 

 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

  Solicitação da Contratada. 

  Despacho emitido pela fiscalização contendo manifestação favorável. 

Contrato de Comodato (No SEI, EM "Gerar Documento", escolha a opção "PRA Contrato de Comodato"). 

  Termo de Devolução de Comodato (No SEI, em "Gerar Documento", escolha a opção "PRA Termo de Devolução de Comodato").  

 

 QUAL É A BASE LEGAL? 

Contratos firmados com as empresas responsáveis pelo fornecimento dos materiais, disponíveis no link indicado no início desta Base de Conhecimento. 

Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783


ETAPAS QUEM FAZ? O QUE FAZER? COMO? 

1 

UNIDADE SOLICITANTE 

Abrir processo "Material: Aquisição por Aluguel. Comodato. Leasing de Material Permanente" No SEI 

2 
Relacionar ao processo que deu origem ao contrato firmado (consultar número do processo no link acima)  

No SEI 

3 Emitir Despacho aos fiscais do contrato (portaria de designação dos fiscais no link acima) para ciência e concordância 
quanto à necessidade de comodato dos vasilhames, indicando a quantidade, capacidade e local de destino 

No SEI 

4 Enviar processo à unidade UALMOX No SEI 

5 

FISCAL DO CONTRATO 

Emitir Despacho contendo manifestação sobre a emissão do Contrato de Comodato No SEI 

6 
Devolver à unidade solicitante para conclusão do processo, se manifestação for desfavorável 

No SEI 

7 Encaminhar ao NUCON, se manifestação for favorável No SEI 

8 NÚCLEO DE CONTRATOS 
(NUCON) 

Incluir documento “PRA Termo de Comodato de Vasilhames”, adequando conforme objeto do comodato 
No SEI 

9 Disponibilizar em “Bloco de Assinatura “ para o dirigente máximo da unidade solicitante No SEI 

10 
UNIDADE SOLICITANTE 
(DIRIGENTE MÁXIMO ) 

Assinar eletronicamente o Termo de Comodato de Vasilhames, devolvendo o bloco No SEI 

11 
NÚCLEO DE CONTRATOS 

(NUCON) 
Disponibilizar para assinatura eletrônica do representante da Contratada como Usuário Externo No SEI 

12 CONTRATADA Assinar eletronicamente Contrato de Comodato No SEI 

13 NÚCLEO DE CONTRATOS 
(NUCON) 

Assinar eletronicamente como testemunha o Termo de Comodato de Vasilhames No SEI 

14 Disponibilizar em “Bloco de Assinatura” ao fiscal do contrato No SEI 

15 FISCAL DO CONTRATO Assinar eletronicamente como testemunha o Termo de Comodato de Vasilhames, devolvendo o bloco No SEI 

16 
NÚCLEO DE CONTRATOS 

(NUCON) 
Enviar processo à Unidade Solicitante No SEI 

17 

UNIDADE SOLICITANTE 

Incluir processo em "Acompanhamento Especial" No SEI 

18 Solicitar à contratada a entrega dos vasilhames (contato disponível no link acima) Aplicativo de mensagem 

19 Concluir processo No SEI 

20 Reabrir processo para devolução dos vasilhames No SEI 

21 Solicitar a presença de representante da Contratada para devolução de vasilhame Aplicativo de mensagem 

22 Enviar processo ao NUCON No SEI 



23 NÚCLEO DE CONTRATOS 
(NUCON) 

Incluir documento “ PRA Termo de Devolução de Comodato” e adequar conforme objeto de devolução 
No SEI 

24 Disponibilizar em “Bloco de Assinatura “ para o dirigente máximo da unidade solicitante No SEI 

25 
UNIDADE SOLICITANTE 
(DIRIGENTE MÁXIMO )  Assinar Termo de Devolução de Comodato, devolvendo o bloco 

No SEI 

26 
NÚCLEO DE CONTRATOS 

(NUCON) 
Disponibilizar para assinatura eletrônica do representante da Contratada como Usuário Externo No SEI 

27 CONTRATADA Assinar eletronicamente o Termo de Devolução de Comodato No SEI 

28 NÚCLEO DE CONTRATOS 
(NUCON) 

Assinar eletronicamente como testemunha o Termo de Devolução de Comodato No SEI 

29 Disponibilizar em “Bloco de Assinatura “ para o fiscal do contrato No SEI 

30 FISCAL DO CONTRATO Assinar eletronicamente como testemunha o Termo de Devolução de Comodato No SEI 

31 
NÚCLEO DE CONTRATOS 

(NUCON) 
Concluir processo na unidade No SEI 

 

 

 




