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 PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

1. Em que momento deve ser feito o Cadastro da Contratação? 

 A partir da assinatura do Despacho de sua Autorização, constante no processo, a 

Unidade já possui todos os elementos necessários ao cadastro inicial da 

contratação. 

 

2. A quem compete o Cadastro das Contratações no Sistema? 

  Cada Unidade é responsável pela inserção de suas contratações, cabendo-lhe 

definir a logística necessária para sua realização. 

 

3. O Sistema exige informações que muitas vezes não constam dos processos. Como 

proceder? 

 Buscar as informações junto aos setores envolvidos, bem como de seus superiores, 

buscando conscientizá-los da necessidade de que o processo seja devidamente 

instruído com todos os documentos e informações pertinentes à contratação, de 

forma clara e objetiva e no devido tempo.  

 

4. Como proceder para Cadastrar e Ativar uma Contratação? 

 Para esta dúvida observe os seguintes fluxos: 
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Sequencia das Páginas Necessárias para o Cadastramento 

1ª Aba - Contratação 

 

2ª Aba Continuação 

 



DICAS GERAIS SOBRE O CADASTRO E ACOMPANHAMENTO 
DAS CONTRATAÇÕES NO SOF - MÓDULO DE CONTRATAÇÃO 

 

Elaborado Grupo SOF/CONTRATAÇÃO – Atualizada até Fevereiro/2013 Página 3/13 

3ª Aba Credores 

 

Para inclusão do credor, o usuário deverá habilitar a função incluir a fim de habilitar a sub-

página “Detalhe”, para inserção do CNPJ/ CPF do interessado e consequentemente após 

pesquisa trará os dados do mesmo, bastando confirmar se for o correto. Nesta sub-página 

será indicado se os serviços a serem prestados pelo credor estão ou não sujeitos a 

Retenções, porém a funcionalidade no momento está inabilitada. 

 



DICAS GERAIS SOBRE O CADASTRO E ACOMPANHAMENTO 
DAS CONTRATAÇÕES NO SOF - MÓDULO DE CONTRATAÇÃO 

 

Elaborado Grupo SOF/CONTRATAÇÃO – Atualizada até Fevereiro/2013 Página 4/13 

 
 Observação: Ao ativar manualmente um cadastro a data a ser utilizada será a 

do primeiro despacho, ou seja, àquele que autorizou a contratação, portanto 

sua inserção é obrigatória. 

 

5. Uma simples aquisição por meio de Nota de Empenho precisa ser cadastrada no 

Módulo de Contratação? 

 Sim, todas as Unidades da Administração Direta, Autarquias, Empresas 

Dependentes e Fundações estão habilitadas a tratar contratação. Entretanto, 

cumpre-nos esclarecer que a ferramenta está parametrizada com base no 

subelemento e item da despesa, cujo rol de divulgação foi editado por meio das 

Portarias: 02/SF/SUTEM2008 – DOC 16/02/2008 – pág. 23; 14/SF/SUTEM/2010 

– DOC 23/11/2010 – pág. 18 a 20 e 07/SF/SUTEM/2011 – DOC 14/05/2011 – pág. 

15. 

Salientamos que a partir da edição da Portaria 07/SF/SUTEM/2011, medida em que 

são criados novos itens de despesa, de acordo com as características são habilitados 

para tratar contratação, sendo a divulgação pelo “Message Board do SOF”. 

É importante salientar que o Módulo permite a geração de relatórios oficiais e 

gerenciais. 

 

6. Qual a mudança para emissão de uma Nota de Empenho advinda da obrigatoriedade 

desta passar pelo Cadastro de Contratação? 

 A mudança consiste em que, antes da Contratação, da Nota de Reserva eram 

carregados automaticamente somente a Dotação e a Unidade Orçamentária e, 

atualmente, além destes os demais dados inseridos na Referência são carregados 

automaticamente para a Nota de Empenho, dispensando, assim, a necessidade de 

preenchimento daqueles campos cadastrados anteriormente, restando ao usuário 
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informar apenas: nº da reserva, tipo de empenho, características da despesa, e, em 

seguida nº da referência, após cada uma dessas ações utilizar a tecla TAB. Após 

carregar todos os dados complementar as informações correspondentes às abas de 

Entregas, Parcela”, e Anexo de Empenho.  

 

7. O que acontece se a Unidade não realizar o cadastro da contratação e necessitar emitir 

com urgência a Nota de Empenho? 

 Se o item de despesa estiver obrigado ao cadastramento, nos termos da Instrução 

Normativa 01/SF/SUTEM/2008 e Portaria 02/SF/SUTEM/2008 não conseguirá 

emitir a Nota de Empenho.  

 

8. O que o sistema não permite fazer nos cadastros que de Situação Rascunho?  

 O cadastro na Situação Rascunho não permite:  

a) Emissão de Nota de Empenho; 

b) Inclusão dos aditamentos ocorridos na contratação; 

c) Inclusão dos reajustes aplicados à contratação; 

d) Associação das notas de empenho cadastradas no NovoSEO referentes à 

contratação. 

Cabe ressaltar que a Situação Rascunho está desenhada para que cada Unidade 

promova a confirmação dos dados cadastrados e os corrija, caso necessite antes de 

ativá-lo. 

 

9. Por que aparece uma mensagem para “Preencher todas as telas de Contratação” ao 

tentar fazer uma Nota de Empenho no NovoSEO?  

 Isto ocorre quando a despesa que está sendo realizada pertence às Tabelas 

publicadas nas Portarias que divulgou a obrigatoriedade dos “itens de despesas” 

Tratar Contratação. 

 

10. E quando aparece a mensagem citada anteriormente, para uma contratação já 

cadastrada?  

 Isto ocorre quando o cadastro ainda está na situação Rascunho, sendo necessário 

Ativar o cadastro para se conseguir processar a Nota de Empenho. 

 

11. A contratação foi cadastrada, mas após gerar o nº de referência detectou-se o 

preenchimento incorreto de alguns campos. O que fazer? 

 Se o cadastro estiver na situação Rascunho, qualquer alteração de campo é 

permitida. Se estiver Ativo, há campos passíveis de alteração os quais podem ser 

corrigidos por “Senha Máster” ou por “Aditamento”. 

 

12. O que fazer quando perceber que houve erro no cadastramento do valor total de 

determinada contratação, para qual foram processadas as Notas de Empenho no valor 

correto?  

 Por tratar-se de um campo não passível de alteração, é necessário cancelar a nota de 

empenho e encerrar o cadastro, mudando o campo Situação para encerrado, 

indicando o motivo: “erro de digitação” salvando a operação.  

Em seguida será necessário fazer um novo cadastro com os dados corretos e emitir 

novas Notas de Empenho. 
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13. Existe algum campo que não pode ser alterado quando o cadastro está na Situação 

Ativa? 

 Sim. Os campos que não podem ser alterados após a ativação do cadastro são: 

todos os campos de Valor, Fundamentação Legal, Início de Vigência, Prazo e 

Tipo de Contratação, todos constantes da aba inicial denominada “Contratação”. 

 

14. É possível cancelar um cadastro e fazer um novo para a mesma contratação? 

  Sim. Primeiramente é necessário desvincular todas as NE’s que foram associadas 

mediante a aba Empenhos (associadas manualmente) da contratação, e cancelar as 

que foram geradas após o cadastro. Após isso excluir os aditamentos e reajustes das 

respectivas telas. Adotados estes procedimentos clique na função “Excluir (X)”, na 

parte superior esquerda da tela inicial e confirme a exclusão. Proceda ao novo 

cadastro para a contratação. 

 

15. Pode-se emitir a Nota de Empenho sem o preenchimento dos campos relativos às datas 

de assinatura do termo e da publicação do despacho e do termo de contrato? 

 Sim, no entanto esses dados deverão ser inseridos, ainda que o cadastro esteja na 

Situação Ativa, antes do 1º compromisso, 1ª liquidação ou, ainda, do aditamento, 

aquele que ocorrer primeiro. 

 

16. A contratação do tipo Nota de Empenho não possui as datas de assinatura e publicação 

do termo, como podemos ativá-la?  

 Após o preenchimento das telas: Contratação, Continuação da Contratação, 

Reservas Associadas e Fornecedores, dê um clique na figura do disquete na barra 

de ferramentas para salvar a operação, em seguida vá para tela inicial Contratação 

e altere o campo Situação de: Rascunho para: Ativo, salvando novamente. 

O Sistema solicitará a data de ativação, a qual deve ser igual à data de assinatura do 

despacho inicial para qualquer tipo de contratação. 

17. O que informar no campo nº do termo original da contratação do tipo Nota de 

Empenho?  

 Para este tipo de contratação o campo nº do termo original não deverá ter 

preenchimento, enquanto que, para os demais tipos de contratação deverá ser 

informado o número do documento que estabeleceu o acordo entre as partes, como 

por exemplo: contrato, carta-contrato, convênio, ordem de execução de serviço, e 

outros. 

 

18. Qual a data de início de vigência a ser considerada para contratação do tipo Nota de 

Empenho, quando não houver emissão da ordem de início ou fornecimento?  

 Sempre o primeiro dia útil com expediente na Unidade após o recebimento da NE 

pelo fornecedor. 

 

19. É possível cadastrar contratações não obrigatórias no Módulo de Contratação? 

 Sim, porém, os dados da contratação não serão carregados automaticamente para a 

tela de Nota de Empenho no momento de sua emissão. 

Em função de não estarem todos os elementos, subelementos e itens das despesas 

obrigados a passarem pelo cadastro da Contratação, faz-se necessária a atualização 

da execução financeira da contratação mediante a associação das Notas de 

Empenho por meio da aba Empenhos. 
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20. Como saber se minha contratação necessita de cadastramento antes do processamento 

da Nota de Empenho? 

 Os itens de despesa atualmente obrigatórios a Tratar Contratação são os 

constantes da Portaria 02/SF/SUTEM/2008, os demais itens serão implementados 

gradativamente, porém, a exemplo da primeira sempre serão precedidas da 

respectiva divulgação por meio de publicação de Portarias da SF/SUTEM. 

 

21. Como proceder no Cadastro da Contratação que ultrapassar o exercício atual, é 

necessário fazer outro cadastro no exercício seguinte? 

  Não. Uma vez cadastrada a contratação, o sistema passa a gerenciar todos os 

eventos ligados a essa contratação, tais como os dados iniciais do contrato, os 

empenhos, compromissos a pagar, medições, liquidações, pagamento e 

cancelamento, bem como os aditamentos e reajustes, até o término de sua vigência. 

É importante lembrar que a Referência gerada no Cadastro da Contratação será 

sua identificação até o seu encerramento. 

 

22. Como proceder quando não constar do processo administrativo o número de referência 

da contratação? 

 O sistema fornece condições de emissão do Relatório Relação de Contratações, 

que informará os dados cadastrados, dentre eles, o número do processo e a 

Referência gerada para a Contratação.  

 

23. Se ocorrer uma reti-ratificação de despacho, quais datas devem ser consideradas nos 

campos data do despacho e publicação? 

 Sempre a do 1º despacho. 

24. Quando a realização da despesa envolver Nota de Transferência de Recurso 

Orçamentário, qual será a unidade responsável pelo cadastro da contratação?  

 A responsável pela inserção dos dados da contratação sempre será a Unidade 

Executora, entretanto a Unidade Cedente deve acompanhar a execução do seu 

recurso orçamentário transferido. 

 

25. Como proceder nas contratações que envolvem, além da Nota de Reserva da Unidade 

Executora (gestora do contrato), outras Notas de Reservas geradas por diferentes 

Órgãos da Administração? 

 A Unidade que detém os recursos deve processar Notas de Reserva para 

Transferência indicando a UO executora, que será a gestora do contrato, seguindo-

se a orientação traçada na questão anterior.  

 

26. O objeto da contratação pode ser descrito resumidamente no campo objeto?  

 Recomenda-se que este campo seja preenchido de forma clara, com objetividade, 

apresentando, no mínimo, o objeto do contrato, a quantidade contratada e preço 

unitário. 

 

27. Para as contratações por Ata de Registro de Preços como devem ser preenchidos os 

campos Fundamentação Legal, Início de Vigência e Prazo em Dias? 

 A fundamentação legal a ser informada é aquela pela qual foi realizado o certame 

da Ata de Registro de Preços. 
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Cumpre-nos esclarecer que as fundamentações cadastradas no Sistema referem-se 

às Modalidades de Licitação, estabelecidas nos artigos 22, 24 e 25 da Lei Federal 

8.666/93 e da Lei Federal 10.520/02 que trata de Pregão. 

 Início da Vigência será a partir de quando a Unidade Contratar os serviços e/ou 

compras advindos do Registro de Preços. Lembrando que este dado deve ser 

inserido com absoluta certeza, pois este campo não é passível de alteração. 

 Prazo em Dias deverá ser contado a partir de quando a Unidade começar a utilizar 

os serviços provenientes da Ata de Registro de Preços, e por cautela a quantidade 

de dias imputada deverá coincidir com o fim de sua vigência. 

 Quanto ao prazo em dias de contratações objeto de Ata de RP, cabem alguns 

esclarecimentos: Os “Usuários das Unidades que Inserem os dados do Cadastro no 

Sistema”, deverão estar atentos às Ordens de Fornecimentos emitidas pelas 

“Unidades Administrativas Solicitantes”, pois o período deverá abranger desde a 1ª 

Ordem de Fornecimento até a Última Ordem, inclusive a entrega. 

 

28. Como fazer para usar a senha máster? 

 Conforme item 9 da Instrução Normativa 01/SF/SUTEM/2008, publicada no DOC 

de 27/02/08, a competência para gerar Senha Máster para correção de possíveis 

erros no cadastro de contratação, é do titular da UO ou a quem este delegar.  

 É preciso formalizar esta delegação e informar DISEO, Unidade responsável, para 

cadastrar os servidores autorizados a realizar este procedimento, utilizando-se do 

endereço eletrônico: diseoequipe@prefeitura.sp.gov.br para maiores informações. 

 Observação: Caso haja substituição do responsável já cadastrado para a 

execução de tal tarefa, a Unidade deverá providenciar o cadastramento do 

novo usuário, utilizando-se do mesmo mecanismo, ou seja, delegação 

devidamente formalizada e preenchimento do “Formulário Cadastro de 

Login”, encaminhando à DISEO, para regularização. 

 

29. Onde Cadastrar a Senha Máster e como Utilizar? 

 A tela de cadastro da Senha Máster, está no Módulo Execução Orçamentária, na 

Barra de Menu “Tabela”, selecionar Contratação e em seguida Senha Máster, 

verifique as sequencias: 

1º Passo: 

No menu de módulos habilitar o “Módulo Contratação”. 

 

 

mailto:diseoequipe@prefeitura.sp.gov.br
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2º Passo: 

Na Guia de Menu, habilitar Cadastro; 

Escolher e habilitar a Tela Senha Máster 

 
3º Passo: 

Após habilitar a Tela Senha Máster, virá a página para inserção dos dados, bastando o 

usuário optar pela função “Incluir” a fim gerar uma senha que permitirá ao usuário 

consertar o Cadastro de uma contratação, nos campos que são permitidos promover ajustes. 

 

 
 

4º Passo 

Na Tela Senha Máster, após a habilitada a função “Incluir”, preencher os campos: 

Órgão/Unidade; Nº da Referência/Ano; Usuário Autorizador (observação: se o usuário 

possuir acesso no SOF, bastará digitar os seis primeiros números do RF, precedido da letra 

“d”, dar “Tab”, que o nome do servidor será projetado, caso contrário digitar tão somente 

os seis primeiros números do RF que o campo para descrição do nome será habilitado); 

Data da Utilização da Senha; Motivo da solicitação, de forma clara e objetiva. 

Preenchido tais dados acionar a função “Gerar Senha”, e o nº gerado selecionar e dar um 

“Ctrl+C”, para que fique disponível quando for alterar o cadastro 

011402052318124892 

Por fim acionar a função “Gravar”.  

A Senha estará disponível para alterar o cadastro mencionado. Lembrando que a cada 

alteração gera-se uma nova senha, portanto, caso haja muitos equívocos no cadastro se 
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mencionados no motivo e forem passíveis de alteração poderão ser alterados, mas caso não 

sejam percebidos de uma única vez, deverá ser efetuado a medida em que forem 

detectados. 

 
 

 

 
 

 

30. Como a Unidade pode acompanhar o cadastro de suas contratações? 

 A partir do Menu RELATÓRIOS, no Módulo de Execução Orçamentária, é 

possível emitir o relatório Relação das Contratações, o qual apresentará dados 

gerencias tais como: Valor e Vigência Atualizada da Contratação, Saldos a 

Empenhar, Tipo da Contratação e respectiva Situação. 

Existe ainda possibilidade de verificar os dados acessando as telas do cadastro 

específico. 
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31. O que muda no acompanhamento da vigência de minhas contratações? 

 O sistema oferece Relatórios Gerenciais, dentre eles, o relatório Fim de Vigência, 

para o período definido pelo usuário. 

Neste relatório são informados vários dados da contratação, inclusive o início e 

término da vigência.  

 

32. Onde posso obter os dados para preencher tela Guia /Abas de “Reajuste” 

 Os dados para preenchimento da Guia “Reajuste”, podem ser obtidos dos dados 

oriundos dos documentos juntados no processo administrativo, ou seja: 
Documento Memória de Cálculo 

 Campo “Aplicação do Reajuste” 

o Data da Elaboração da Memória de Cálculo do Reajuste, provisório e/ou definitivo. 

 Campo “Valor” 

o Resultado monetário (R$) da aplicação do percentual sobre o preço inicial mensal x por 

12 meses.  

 Campo (%) Reajuste 

o Resultado da aplicação da “Fórmula para Cálculo do Fator de Reajustamento”, 

conforme estabelece o Decreto 25.236/1987. 

Documento Edital e/ou Proposta 

 Caixa: Datas do Reajuste 

 Campo “Início do Período” = “Data do I0”, a qual poderá ser: 

o Data da proposta, ou 

o Data limite para apresentação da proposta (Decreto nº 48.971/2007) 

 Campo “Término do Período” = “Data do In”, a qual é a data de “aniversário do contrato”. 

Observar que a data do In, sempre muda. 

Reprodução da Regra Estabelecida no Decreto 25.236/1987 e Alterações 

As regras são ditadas pelos Decretos Municipais 25.236/1987 e 48.971/2007; Portarias SF 

104/1994 – DOC. 27/07/1994 – Fl. 09; 108/1994 – DOC 13/08/1994 – Fl. 08 e 54/1995 – DOC 

30/09/1995, obedecendo à seguinte fórmula: 

Cálculo do Reajuste 

R  = P0 x C, onde 

R  = Valor do reajuste procurado 

P0 = Valor inicial dos serviços a ser reajustado 

C  = Fator de reajustamento 

Cálculo do Fator de Reajustamento 

C = __In      - 1, onde 

           I0 

C = é o fator derivado a divisão do índice de aniversário do contrato pelo índice inicial 

subtraindo 1, o qual será multiplicado pelo valor inicial do serviço contratado, ou seja, o P0. 

In = é o valor do índice de aniversário do contrato 

No Cadastro de Contratação o “In” está na Aba “Reajuste” – Caixa “Datas do 

Reajuste” e é o Campo “Término do Período”. 

I0 = é o valor do índice inicial conforme estabelecido no edital de licitação, obedecidos aos 

critérios da legislação vigente à época da contratação. Nos casos de Dispensa e 

Inexigibilidade, esta data de ser expressa no instrumento de acordo, geralmente é a data da 

proposta, entretanto não é regra. 

No Cadastro de Contratação o ”I0” está na Aba “Reajuste” – Caixa “Datas do 

Reajuste” e é o Campo “Início do Período”. 



DICAS GERAIS SOBRE O CADASTRO E ACOMPANHAMENTO 
DAS CONTRATAÇÕES NO SOF - MÓDULO DE CONTRATAÇÃO 

 

Elaborado Grupo SOF/CONTRATAÇÃO – Atualizada até Fevereiro/2013 Página 12/13 

Observação: Tanto o I0 como P0, poderá sofrer alteração se estes forem objeto de 

realinhamento ou renegociação, ou seja, sofreram alteração para mais ou para menos, 

visando o equilíbrio financeiro, que ora poderá ser do Contratado (Realinhamento) ou do 

Contratante (Renegociação), além dos acréscimos permitidos por Lei, que alteram o “P0”. 

Observar a Tela com as devidas anotações 

 

 

Observem que no exemplo dado o texto do “Comentário do Reajuste” está como provisório, portanto 

quando sair o definitivo o usuário/usuária deverá verificar se tanto o valor como o percentual foi superior. 

Em caso positivo utilizar o mesmo procedimento mudando a informação para o termo definitivo e imputar 

a diferença. Quanto aos campos: percentual de Reajuste e data de Planilhamento os dados a serem 

imputados são os obtidos na nova Memória de Cálculo do Reajuste definitivo. 

Data da Memória de 

Calculo 

Percentual obtido na 

Memória de Cálculo Valor obtido na 

Memória de Calculo 

Data do Io 
Data do In 
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Como os dados do Reajuste são Apostilamentos, não necessitando de publicação de acordo com o § 8º so 

artigo 65 da Lei Federal 8.666/1993 e atualizações os Usuários poderão optar por lançar e processar as 

Notas de Empenho relativas ao reajuste, após a edição do índice e cálculo definitivo, caso não haja nos 

instrumentos utilizados informação adversa. 

  

33. No caso de reajuste em que não se conhece o índice definitivo como proceder? 

 A Unidade poderá optar por indexar o último índice conhecido, aplicando a mesma 

fórmula do reajuste no que se refere a conhecer o fator de reajuste, ou seja: 

Cálculo do Fator de Indexação 

X =    If    , onde 

           Ia 

X = é o fator derivado a divisão do índice final conhecido pelo índice imediatamente 

anterior, o qual será multiplicado pelo valor do índice imediatamente anterior, obtendo-se o 

índice do mês seguinte,  

If = é o valor do índice final conhecido 

Ia = é o valor do índice anterior ou antecessor ao final conhecido conforme publicações das 

respectivas tabelas. 

Exemplo do Cálculo utilizando Índice dos Serviços de Vigilância e Segurança tendo por 

base a Portaria SF 140/2009 – DOC 30/09/2009. 

If  = 395,65 

Ia = 395, 53 

 

X =     395, 65  

     395, 53 

X = 1,0003 

Índice do mês de setembro = If  * X, então 

Índice de Setembro = 395,65 * 1, 0003   395, 77 

Observação: É apenas uma sugestão, para que não sejam imputados percentuais muito além 

da realidade. A forma é progressiva, até se encontrar a do mês desejado. Pode-se também, 

verificar entre os índices conhecidos, àqueles que sofrerão de um mês para o outro, 

alteração maior do que nos dois últimos meses, para que não necessite entrar com diferença 

bem maior no Cadastro na aba/guia “Reajuste”. 


