
Orientações para Processos de Contratação com a 
FAPUnifesp (Termo aditivo e Termo de Apostilamento) 

 

O prazo para o trâmite de aditivo de prorrogação de contrato é de no 
mínimo 3 (três) meses e no máximo 5 (cinco) meses, da data ANTES de 
seu término. 

 
 
 
 

Segue abaixo, documentos necessários para a formalização dos termos aditivos 
aos contratos, de responsabilidade dos gestores/fiscais dos contratos e 
coordenadores. 

 

 

Prorrogação Contratual - Prestação de Serviços pela Fundação de 
Apoio FAPUNIFESP 

 

-Solicitação de Prorrogação contratual, informando resumidamente o período e 
motivo, enviada a divisão de contratos, FAP e PROEC (solicitação a ser enviada 
e assinado pelo Gestor/fiscal do Contrato e/ou Coordenador do curso através de 
ofício);  
-Manifestação do Gestor/fiscal do Contrato Favorável a Prorrogação; 
-Cronograma de desembolso atualizado (Anexo II); -Concordância 
com a prorrogação da Proec;  
-Concordância com a prorrogação da 
Fundação; -Plano de Trabalho Atualizado;  
-Prestação de Contas Parcial;  
-Estatuto FAP; 
-Ata Eleição Diretoria FAP; 
-Termo de Posse da Diretoria FAP; 

-Documentos do Diretor FAP; 
-Publicação Credenciamento FAP; 
-Publicação Recredenciamento FAP. 

 

Toda a documentação informada acima, deve ser anexada ao processo SEI de 
contratação, somente após, a Divisão de Contratos poderá dar andamento ao 
processo. 

 
 
 
 

Reajuste Contratual - Prestação de Serviços pela Fundação de 
Apoio FAPUNIFESP  
-Solicitação de Reajuste contratual enviada a divisão de contratos , FAP e 
PROEC (solicitação a ser enviada e assinado pelo Gestor/fiscal do Contrato e/ou 
Coordenador do curso através de ofício); 

-Manifestação do gestor do contrato sobre acréscimo /; 
_Lista de Participantes atualizada; 

-Concordância com o reajuste da Proec; 

-Concordância com o reajuste da Fundação; 



-Relação de Participantes atualizada (Anexo IV);  
-Planilha de Previsão Orçamentária atualizada (Anexo III); 
-Plano de trabalho atualizado; -Prestação de Contas 
Parcial;  
-Estatuto FAP; 
-Ata Eleição Diretoria FAP; 
-Termo de Posse da Diretoria da FAP; 

-Documentos do Diretor FAP; 
-Publicação Credenciamento FAP;  
-Publicação Recredenciamento FAP; 

 

Toda a documentação informada acima, deve ser anexada ao processo SEI 
de contratação, somente após, a Divisão de Contratos poderá dar andamento 
ao processo. 

 

 

Prorrogação e Reajuste Contratual ao mesmo tempo 

 

Na ocasião do aditivo ser de prorrogação e reajuste juntos, pode ser 
feito apenas uma solicitação informando a prorrogação e o reajuste, bem como 
um ofício de concordância na prorrogação e reajuste da Proec e um da FAP. Já a 
manifestação do gestor do contrato precisa ser preenchido os dois modelos ou 
seja  
-Manifestação do Gestor/fiscal do Contrato Favorável a Prorrogação; 
-Manifestação do gestor do contrato sobre acréscimo / supressão. 

 

Além dos documentos listados abaixo: 

      

-Lista de  Participantes  Atualizada; 

-Solicitação de Reajuste contratual enviada a divisão de contratos , FAP e 
PROEC (solicitação a ser enviada e assinado pelo Gestor/fiscal do Contrato e/ou 
Coordenador do curso através de ofício); -Concordância com o reajuste da 
Proec;  
-Concordância com o reajuste da Fundação; 

-Relação de Participantes atualizada (Anexo IV); 
-Planilha de Previsão Orçamentária atualizada (Anexo III); 
-Plano de trabalho atualizado; -Prestação de Contas 
Parcial;  
-Estatuto FAP; 
-Ata Eleição Diretoria FAP; 
-Termo de Posse da Diretoria da FAP;  
-Documentos do Diretor FAP; 
-Publicação Credenciamento FAP; 
-Publicação Recredenciamento FAP; 

 

Toda a documentação informada acima, deve ser anexada ao processo SEI 
de contratação, somente após, a Divisão de Contratos poderá dar andamento 
ao processo. 


