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Primeiro Passo 

O usuário deverá  após pesquisa do cadastro a ser encerrado, na guia de Menu habilitar a função 

“Alterar”, em seguida habilitar a “Aba Situação”, selecionar o registo que indica que a contratação está 

na situação “Ativo”, habilitando a função “Alterar” novamente que aparecerá a página detalhe a qual 

deverá ser preenchida como no exemplo a abaixo. Após inserção dos dados “Confirmar” e “Gravar”: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

"Erros não passiveis de alteração de acordo com a Instrução Normativa 

01/SF/SUTEM/2008 - campos início, prazo e término de vigência" 

Digitar os seis primeiros números do 

RF precedido de “d”, do usuário do 

SOF que detectou o erro, ou os 6 

primeiros números do RF do 

responsável que irá autorizar encerrar 

mediante justificativas no processo 

administrativo. 

Se for o usuário não do SOF 

este campo ficará em 

branco, mas caso seja um 

responsável neste Campo 

deverá ser digitado o 

numero do instrumento 

legal que investiu o 

servidor para prática de tal 

Ato, podendo ser Título de 

Nomeação do Cargo, 

Portaria e/ou Outro 

instrumento equivalente, 

desde que tenha ocorrido a 

devida publicidade. 

A data será aquela em 

que se verificou o erro. 

O campo “Observações”, 

sempre deverá ser 

preenchido, informando as 

condições e os motivos do 

encerramento. 

Erro de digitação 5 
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Efetuado este procedimento o cadastro estará encerrado. Entretanto se não for possível encerrar no 

momento da emissão do novo cadastro, por motivos de pendências, tais como Notas de Empenhos com 

saldo que não podem ser canceladas por haver necessidade de liquidar/pagar (restos) e/ou liquidações 

pendentes de quitação, motivos esses impeditivos do encerramento, o usuário deverá fazê-lo tão logo 

as pendências tenham sido sanadas, porém o novo cadastro deverá ser efetuado. 

Segundo Passo 

Abertura do novo cadastro segue o mesmo procedimento de um cadastro novo, ou seja, os dados a 

serem inseridos são os constantes do inicio do processo, devendo ser alimentado a medida em que os 

fatos ocorreram, a fim de não incorrer nos erros que ensejaram o encerramento por “erro digitação” do 

cadastro anterior.  

Só relembrando, que há campos que não são passíveis de alteração, portanto  transcrevemos o item 9 

da Instrução Normativa 01/SF/SUTEM2008: 

9. Se após a ativação da Contratação for verificado erro de digitação no seu cadastro, 
será possível alterar utilizando o recurso Senha Máster mediante autorização do Titular 
da Unidade Orçamentária ou a quem este delegar não sendo possível utilizar esse 
recurso para os campos a seguir: 
a) Data de início da vigência; 
b) Prazo (está estritamente associado ao inicio da vigência); 
c) Modalidade; 
d) Tipo de contratação e 
e) Valor inicial 

f) Credor (*). 

(*) Há um acréscimo quanto ao “Credor”, se no momento da inserção dos dados for indicado o 

credor incorreto, sendo que ainda o acordo não transcorreu, o cadastro deverá ser “excluído” 

(função excluir da página do cadastro consultado) caso não se tenha processado “Notas de 

Empenho”. Se porventura as “Notas de Empenho” foram processadas deverá ser encerrado 

por “erro de digitação”, conforme instruções do 1º Passo. 

Alertamos que associações de Notas de Empenho de forma indevida, também geram a 

necessidade de encerrar o cadastro, pois não há como reverter a situação.  

Passamos a descrever o mecanismo utilizado na inserção dos novos dados, os quais deverão 

garantir a fidedignidade dos documentos constantes no processo administrativo, tornando-se 

imperativo estar de posse do respectivo expediente, para não incorrer em novos equívocos. 

Passo 1 

Acessar o “Módulo Contratação” > Opção de Menu “Movimento” > habilitar a página de  

“Contratação”  e habilitar a função “Incluir”: 

Aba Contratação 
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Aba Continuação 

 

Inserir após ativar e 

somente quando 

souber a data correta. 

Como é um cadastro 

e substituição inserir. 

Atenção para a inserção desse 

dado, pois é a data que será 

indicada para ativar o cadastro, 

que depois de ativado não se 

pode mudar. 

Inseridos esses dados o 

cadastro é ativado 

automaticamente. 

Inserir se souber e estiver 

consignado nos 

documentos do processo. 

Não se esquecer de: além do 

objeto, inserir a observação 

que o cadastro substitui o 

encerrado e/ou que será 

encerrado. 
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Aba Credores 

Nesta aba após habilitada inserir a data do “I0” (índice inicial para que serve de base para cálculo do 

reajuste), e o Preposto da contratada caso tenham esse dado em mãos, além dos dados constantes na 

sub página “Detalhe”. 

 

Após estes passos verifica-se que o sistema gerou a Referência 3292/2013, porém com a situação 

“Rascunho”, para que se possa proceder a correções caso tenham sido imputados dados incorretos, que 

no futuro poderão gerar impropriedades que não serão passives de ajustes, induzindo a refazer o 

processo 

“Confirmar” os dados e dar 

“OK” na segunda confirmação. 

Após essa ação na guia de 

Menu habilitar a função 

“Gravar”. 

Selecionar cada um desses 

registros e indicar se o credor é 

ou não passível de retenção, 

conforme o serviço contratado. 

Inserir o CNPJ e/ou CPF do 

Credor seguido de “TAB”, a fim 

de carregar os dados do credor. 

No nosso exemplo os registros 

foram selecionados e indicados 

como não necessitando de 

retenção. 
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Processo Ativar o Cadastro 

Após checar os dados vamos ativá-lo. 

Na página “Contratação” inserir o registro/ano e acionar a função “Pesquisar”. 

 

Com os dados carregados do novo cadastro na guia de Menu acionar a função “Alterar”, em seguida 

habilitar a “Aba Situação” 
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Com a Aba Situação habilitada selecionar o “Registro Rascunho” e habilitar a função “Alterar” existente 

nessa sub-página, a qual trará a o “Detalhe”, onde o usuário irá proceder a ativação do cadastro. 

Observar que o sistema já traz a menor data a ser considerada para o ajuste, que é a data de assinatura 

do “Empenho da Despesa” – artigo 60 da Lei Federal 4.320/1964 que é; “Ato emanado da Autoridade 

Competente para fazê-lo”, ao qual chamamos de “Despacho”, instrumento esse que irá gerar um ou 

vários documentos “denominado Notas de Empenho”.   . 

A pergunta que pode ocorrer: Posso mudar a data? 

Resposta: Pode, desde que arque com os percalços da ação. 
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Após gravar e o cadastro se encontrar na “Situação Atual – Ativa”, alterações só serão permitidas por 

inserção de aditamentos e/ou com a utilização do recurso “Senha Máster” desde que não estejam 

incluídos nas restrições do item 9 da Instrução Normativa 01/SF/SUTEM/2008. 

“Confirmar” que deseja ativar 

com a data indicada, a seguir 

efetuar a segunda confirmação 

em “OK”, e por fim “Gravar”. 
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Passo que antecede a inserção dos Aditamentos e o Apostilamento de Reajustes 

O usuário deverá inserir os dados referente: 

1)  “Inicio da contratação”, a qual poderá advir do contrato firmado o qual fixa data; ordem de inicio; 

termo de entrega de Nota de Empenho, ou outro instrumento devidamente juntado ao processo 

administrativo; 

2) Dados da assinatura/ publicação e página do DOC do “Termo de Contrato”, esse quando houver.  

3) A seguir habilitar na guia de Menu a função “Gravar”, a fim de que os dados sejam salvos. Verificar 

figura a seguir com as indicações demarcadas. 

Para que se promova as alterações não esquecer de sempre habilitar na guia principal de Menu a função 

“Alterar”. 

    A nova situação é projetada para o campo “Situação Atual” 

e a partir desse momento não pode mais ser alterada. 
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Os próximos passos são as inserções dos aditamentos e apostilamento de reajustes em ordem 

cronológica dos acontecimentos, observando sempre que a função “Alterar” da guia de Menu da 

página principal é que garantirá ao usuário inserir os dados, não devendo se esquecer de habilitar a 

mesma função em cada Aba a ser utilizada. Outra função importante é a “Incluir” existentes nas abas 

que passarão a utilizadar. 

Passo correspondente a Inclusão dos Aditamentos em Ordem Cronológica 

No exemplo teremos: um despacho que possui apenas um tipo de “Aditamento” > “prorrogação”; e 

outro despacho que gerará dois lançamentos de “Aditamento” será dos tipos: “prorrogação” e de 

“objeto”, entretanto sem acréscimo do objeto contratado, a fim de poder evidenciar o funcionamento 

e a abrangência do tema. 

 

 

      Ao inserir a data inicio da 

vigência o sistema calcula o prazo final, portanto o prazo deve estar correto. 
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Após efetuar a confirmação dos dados do Despacho, selecionar o registro inserido e torná-lo “Padrão”, 

e na pagina de “Aditamentos”, acionar a função “Incluir”, para inserção dos dados do aditamento 

propriamente dito, escolhendo dentre os tipos existentes: 

  Esta data deve ser a de assinatura do despacho 

  Inserir resumidamente o despacho e inserir a 

(s) informação (ões). 

“Confirmar” que os dados 

informados se corretos, a seguir 

efetuar a segunda confirmação 

em “OK”. 
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Primeiro Aditamento só de Prorrogação 
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Vejam como ficaram os lançamentos do primeiro despacho e aditamento 

“Confirmar” que os dados 

informados se corretos, a seguir 

efetuar a segunda confirmação 

em “OK”, e por fim “Gravar”. 

O valor é o do principal  

 

Inserir os dados de forma sucinta e inteligível  

Escolher o tipo  
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Segundo Aditamento de Prorrogação e Objeto (sem acrescimo do objeto contratado, será uma 

alteração administrativa)  
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“Confirmar” que os dados 

informados se corretos, a seguir 

efetuar a segunda confirmação 

em “OK”. 

   

Inserir resumidamente o despacho e inserir a (s) informação (ões). 

 

 

 

  Esta data deve ser a de assinatura do 

despacho 
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Inserindo Primeiro a Prorrogação 

 

Ainda com o Despacho selecionado e na situação “Tornar Padrão”, inserir o segundo aditamento que se 

trata de do Tipo Objeto, uma vez que altera dados administrativos constantes do acordo. 

“Confirmar” que os dados 

informados se corretos, a seguir 

efetuar a segunda confirmação 

em “OK”. 

 

 

Inserir os dados de forma sucinta e inteligível  

O valor é o do principal  Escolher o tipo  
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OBSERVAÇÃO: 

 Para  Acrescimo de prazo e valor, utilizar o “Tipo de Aditamento Prorrogação”. 

 Ao errar o prazo em dias, a contratação deverá ser encerrada por erro de digitação, e efetuado um 

registro novo, imputando os dados de forma correta e em ordem cronológica dos fatos. 

Segue o Resultado dos lançamentos efetuados relativos a inserção dos despachos e dos aditamentos 

que estes geraram. 

Para este tipo de alteração citada no despacho não envolveu valor 

e acréscimo de prazo 

“Confirmar” que os dados 

informados se corretos, a seguir 

efetuar a segunda confirmação 

em “OK”, e como pelos dados 

do despacho não há mais 

aditamentos a inserir, finalizar 

com “Gravar”. 

 

Inserir os dados de forma sucinta e inteligível  

Escolher o tipo  
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Passo Inserção dos Apostilamentos referente aos Reajustes 

Primeiro Apostilamento. 
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Inserindo o Apostilamento do 2º Reajuste 

 

 Data da Memória de Cálculo 

 Informar o Percentual apurado 

  

Inserir os dados de forma sucinta, porém inteligível. 

“Confirmar” que os dados 

informados se corretos, a 

seguir efetuar a segunda 

confirmação em “OK”, e 

por fim “Gravar”. 

Data do I0 
Data do  In 
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Passo Inserção dos Valores Processados Presos no Cadastro Anterior 

Quanto aos valores que ficaram presos no cadastro anterior – na nossa simulação é Referência 

1334/2011. 

Observem que lançamos somente os valores liquidado e pagos efetivamente. 

 

 Data da Memória de Cálculo 

 Informar o Percentual apurado 

  

Inserir os dados de forma sucinta, porém inteligível. 

“Confirmar” que os dados 

informados se corretos, a 

seguir efetuar a segunda 

confirmação em “OK”, e 

por fim “Gravar”. 

Data do I0 
Data do  In 
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Na guia principal no Menu > Alterar e nos campos da Caixa “Empenhos Anteriores > Principal e 

Reajuste”, inserir os valores liquidados e pagos os quais ficarm presos no cadastro anterior, e “Gravar”. 
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Vejam a Impressão do cadastro 
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Lançamentos efetuados e Novo Cadastro Concluído, é só iniciar o processamento das novas Notas de 

Empenho, tomando o cuidado para não cometer os mesmos equívocos. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 Na simulação existe o passo para informar se haverá ou não retenções, função essa que 

atualmente na Produção ainda não está disponível, porém os usuários devem estar alerta, 

pois assim que for implementada tais informações deverá ser indicadas, tanto nas novas 

contratações como nas existentes. 

 São os dados inseridos nas Abas de “Aditamentos e Reajustes”, que alimentação o cadastro de uma 

contratação, além dos dados imputados no campo “Valor Inicial Principal”, quanto ao campo “Valor 

Inicial Reajuste”, informamos que este campo só existe em razão das contratações advindas de 

Aluguéres com prazos indefinidos de contratação, os quais antecedem até mesmo ao SEO – Sistema 

de Execução Orçamentária, cujo  subelementos e itens até a presente datão não foram habilitados 

para tratar contratação. Portanto, as “Notas de Reserva” processadas, tão somente abatem a 

Dotação Orçamentária. 

 Comentários sobre a “Inserção dos dados de Reajuste” 

 Data Inicial = I0 > que é 07/12/2010 

 Data Término = In > que equivale ao último dia que antecede ao aniversário do contrato 

(11/01/2012) – verificar redação do item 2.5.1 da Portaria SF 108/1994, portanto não há óbice 

entender se tratar do último dia do preço ofertado. 

 A Data do Término = In, no próximo reajuste altera, pois se calcula pelo fator acumulado, portanto 

será 11/01/2013, e assim sucessivamente. 

 Na simulação o índice é “Locação e Manutenção Eletro Mecânica”, informamos que utilizamos 5 

casas após a vírgula, obedecendo a seguinte Formula: (In / I0) – 1 * 100 = Percentual de Reajuste. Da 

divisão dos índices encontramos um número que se denomina fator, o fator quando aplicado 

diretamente no montante acordado seja no mensal ou no total indicará para quanto foi o acordo e o 

usuário deverá extrair desse montante o valor principal contratado que só muda quando 

renegociado ou acrescentado mais objeto, caso contrário se mantem.  

 Aplicando o 1º: (331,03 / 313,88) = 1,05463 (este número encontrado denomina-se fator) – 1 * 100 

= 5,46%. O percentual encontrado multiplica-se pelo valor inicial contratado, podendo ser pelo 

global total e/ou mensal. Se optar pelo mensal não se esquecer de multiplicar o valor encontrado 

por 12 meses. Aplicando o percentual sobre o total contratado: R$35.400,00 * 5,46% = R$ 1.932,84 

para o período de 12 meses. Aplicando o percentual sobre o valor mensal: R$2.950,00 * 5,46% = R$ 

161,07 * 12 meses = R$ 1.932,84. 

 Aplicando o 2º: Demonstrativo: I0 dez/2010 > 313,88 – In dez/2012 > 347,14. (347,14 / 313,88) = 

1,10596 – 1 * 100 = 10,59 % > R$ 35.400,00 *10,59% = R$ 3.748,86 para o próximo período de 12 
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meses. OU Aplicando o percentual sobre o valor mensal R$ 2.950,00 * 10,59% = R$ 312,405 * 12 

meses = R$ 3.748,86. 

 Observem que na segunda aplicação de reajuste o percentual resulta acumulado, agregando o que 

concedido anteriormente. Os índices utilizados são os oficiais. 

FIM 


