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SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES RELEVANTES DA NORMA 063 

 

O objetivo principal desta Norma é definir conceitos, critérios, atribuição e competências 

para o processo de Gestão de Contratos de bens, serviços e obras, alienação e locação de 

bens móveis sem prejuízo dos controles e atribuições inerentes a cada unidade orgânica e 

estabelecer procedimentos e critérios para execução contratual.  

A revisão deste Normativo, após a edição da nova versão da Norma 052 – Aquisição de 

Bens e Serviços, tornou-se necessária a fim de compatibilizar conceitos e procedimentos, 

e principalmente alinhar as práticas da Companhia as já realizadas por outros órgãos no 

que se refere as figuras do Gestor e Fiscal do Contrato, anteriormente adotado na CET 

como contraparte. 

O trabalho pautou-se pelo que dispõe a legislação federal no que tange principalmente às 

Leis 8666/1993 e 12.440/2011, estadual e municipal – Lei 13.278/2002 e Decretos 

44.279/2003, 50.983/2009 e 54.873. 

Baseou-se também em Manuais de diversas instituições para definir figuras importantes no 

processo de Gestão de Contratos, bem como procurou envolver, todas as Áreas que 

atuam neste processo.  

Foram descritas as funções de cada Área, com destaque para o Gestor e Fiscal de 

Contratos e do Departamento de Controle de Contratos - DCC. 

  

Redefinido conceito para Gestor do Contrato e instituída as figuras do Fiscal do Contrato e 

Preposto: 

 

Gestor do Contrato 

Responsável pelo cumprimento do conjunto dos compromissos firmados por cláusulas 

contratuais, durante toda a vigência do Contrato. 

Definidas suas atribuições gerais, inclusive com definições de seu Perfil que possui caráter 

mais Administrativo, ou seja, ter o domínio geral do objeto contratado, conhecer os 

instrumentos técnicos, normativos e a hierarquia da Companhia, conhecimentos de 

mercado, custos, legislação pertinente. O Gestor do Contrato é quem realiza toda a 

interface com a empresa contratada até o recebimento definitivo dos bens e serviços. 

 

Fiscal do Contrato  

Em substituição à figura do Contraparte, responsável pela conferência, medição e 

fiscalização de produtos e serviços prestados pela contratada, ateste desde o início até o 

término da vigência do contrato. 

A exemplo do Gestor, suas atribuições e perfil também foram determinadas, deve 

apresentar conhecimento técnico e operacional específicos do objeto contratado, noções 

da legislação pertinente, conhecimento documental, redacional e ético. 

 



 
 

 

 

A nomeação do Gestor do contrato se dá no início do processo licitatório, conforme 

estabelece a Norma 052 e deve ser ratificada após a assinatura do contrato quando será 

nomeado o Fiscal do Contrato. Ambas nomeações são de responsabilidade do Diretor da 

área objeto do contrato e será formalizada em formulário específico desenvolvido para 

esta finalidade. Não poderá ser nomeado Gestor ou Fiscal de Contratos que estiver 

respondendo a processo administrativo disciplinar ou possuir em seus registros funcionais 

punições em decorrência da prática de atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer 

esfera de governo. 

Estabelecida também a nomeação pelo Diretor da área, do Gestor e Fiscal substituto no 

instante de eventual afastamento dos titulares.  

A gestão do contrato poderá ser compartilhada, devendo ser definida, no ato que designar 

os respectivos gestores e fiscais, a parcela do objeto contratual que será atribuída a cada 

um. 

 

Preposto 

Profissional indicado pela Contratada para representá-la, com capacitação e conhecimento 

na execução do objeto, responsável em acompanhar o contrato.  

Estabelecidas as atribuições para o Departamento de Controle de Contratos – DCC, 

subordinado à Gerência Financeira – GFI, que passa a ser responsável pelo controle de 

contratos firmados na CET a fim de assessorar o Gestor do Contrato no monitoramento 

físico-financeiro dos contratos; controle de prazos e vencimentos; prorrogações e demais 

atividades pertinentes. 

 

Departamento de Controle de Contratos – DCC  

Área para atender à necessidade de centralizar e gerir as informações pertinentes à 

Gestão de Contratos visando subsidiar e apoiar o Gestor e o Fiscal de Contrato.  

Dentre as atribuições desta unidade, será responsável pelo controle e emissão dos 

Atestados de Capacidade Técnica eventualmente solicitados pelas contratadas. 

Orientadas as informações necessárias para emissão deste documento. 

 

Instituída a Reunião Inicial de Contrato de Prestação de Serviço, que a critério do DCC 

ocorrerá entre as partes envolvidas (Gestor, Fiscal, Preposto e o Representante Legal da 

Contratada), para promover esclarecimentos de procedimentos de execução do contrato e 

definir o andamento de sua execução. 

Visando maior praticidade no manuseio da documentação pertinente à Gestão de 

Contratos, estabeleceu-se a subdivisão dos Expedientes por assunto, conforme quadro a 

seguir. 

  



 
 

 

 

    

Expediente  Objeto do Expediente Numeração Título 
Resp. 

Abertura 
Custódia 

A 

Termo de Referência, 

Especificação Técnica, 

Contrato, Aditamento, 

Apostilamento e 

documentos correlatos, 

Notificação de 

Penalidades. 

Sequencial/ 

ano 

Objeto a ser 

contratado 

Unid. 

Interessa

-da/ 

Gestor  

Contrato 

Gestor do 

Contrato 

B 

Cópia do Contrato, Ata da 

reunião de abertura, 

Ordens de Fornecimento, 

Medições, Extratos 

valorados e cópias das 

NFs, fotos, projetos, 

Atestado de Capacidade 

Técnica, etc 

Gestão e 

Fiscalização do 

Contrato 

xyz/ano – nome 

da empresa 

contratada 

GFI/DCC 

C 

Cópia do Contrato, 

Documentação de 

regularidade fiscal / 

trabalhista da contratada 

quando pertinente 

Documentação 

de regularidade 

Fiscal e 

Trabalhista do 

Contrato 

xyz/ano – nome 

da empresa 

GFI/DCC 

Departamento 

de Controle de 

Contratos – 

DCC 

   

 

Esta regra pode ser simplificada para os casos de contrato de fornecimento com entrega 

mediata. 

 

Visando propiciar maior celeridade ao processo foi instituída a possibilidade de 

Apostilamento para formalização de alterações já previstas no contrato, tais como: 

variação do valor decorrente de reajuste previsto no contrato; alteração do endereço das 

partes; compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 

pagamento, etc., situações anteriormente tratas por aditamento. 

 

Retirada a necessidade de Resolução de Diretoria – RD para aprovação de realinhamento 

de preço do contrato. O Diretor envolvido poderá autorizar este procedimento. 

 

O item de Aplicação de Sanções Administrativas foi reestruturado passando a apresentar 

as Ocorrências Ordinárias quando envolver irregularidades detectadas pelo Fiscal do 

Contrato no acompanhamento da execução do contrato e as Ocorrências Reiteradas ou 

Excepcionais para as situações que após a aplicação das penalidades previstas 

(ocorrências ordinárias) e observada a reincidência de descumprimentos, a continuidade 

dos problemas de execução do contrato ou ainda a ocorrência de descumprimento 

contratual GRAVE, indicando a ocorrência de inexecução parcial ou total do contrato. 

Ficou estabelecido ao Gestor do Contrato após aplicação de penalidade referente as 

obrigações trabalhistas constantes do Contrato, encaminhar, conforme Decreto Municipal 

50.983/2009, Carta Externa - CE à Delegacia Regional do Trabalho – DRT, e ao Ministério 



 
 

 

 

Público do Trabalho com cópia à Contratada. Foram desenvolvidos os modelos de CE a 

ser utilizados para esta finalidade.   

Visando subsidiar o entendimento do Gestor e Fiscal do Contrato quanto aos documentos 

a serem requisitados às contratadas nos casos em que envolver prestação de serviços 

com mão-de-obra terceirizada, foi incluída Planilha de Documentos, com orientação da 

periodicidade em que devem ser requisitados. Foi desenvolvido também para apoio a 

gestão e fiscalização do contrato documento para Registro de Acompanhamento e 

Gerenciamento de Contrato, onde serão anotadas todas as informações relevantes do 

acompanhamento do contrato.   
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I. OBJETIVO 

 
Definir conceitos, critérios, atribuição e competências para o processo de Gestão de 
Contratos de bens, serviços e obras, alienação e locação de bens móveis sem prejuízo dos 
controles e atribuições inerentes a cada unidade orgânica e estabelecer procedimentos e 
critérios para execução contratual. 
A gestão dos contratos se norteará de acordo com as normas e procedimentos internos da 
CET, ao disposto no instrumento contratual e na legislação Federal e Municipal. 
Esta norma não trata de Gestão e Fiscalização de Contratos referentes à CET como 
prestadora de serviços, a CET na qualidade de contratada da SMT/DSV, bem como da 
comercialização das unidades de estacionamento regulamentado (Zonas Azul) e os casos 
especiais citados na Norma 052 – Aquisição de Bens e Serviços, se trata da CET Contratante 
e convênios. 

 
 

II. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 
Unidades orgânicas da CET  

 

 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. DEFINIÇÕES / RESPONSABILIDADE 

 

1.1. Contrato 

 
Instrumento formal celebrado entre a CET e terceiro, que estabelece as condições para 
execução de seu objeto, expressas em cláusulas que definam, além das condições 
técnicas e comerciais, os direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

1.2. Tipos de aquisições 

 

1.2.1. Bens e Serviços Continuados 
 

Contratações destinadas a atender às demandas públicas, cujo fornecimento/ serviços se 
fazem de maneira contínua ao longo de toda a vigência contratual, conforme a 
necessidade da CET. 

 

1.2.2. Bens e Serviços Parcelados  
 

Contratações destinadas a atender às demandas públicas, cujo fornecimento/ serviços se 
fazem de maneira parcelada e pré-determinada ao longo de toda a vigência contratual, 
conforme a necessidade da CET. 
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1.2.3. Por Escopo 

 
Contratações destinadas a atender às demandas públicas, cujo fornecimento/ serviços se 
encerra com a entrega do objeto ou realização do serviço.  
Esta forma de aquisição também pode ocorrer nos casos de obras/ reformas. 

 

1.3. Gestão e Fiscalização de contratos 

 
Gestão e Fiscalização de contratos consiste no gerenciamento e acompanhamento técnico 
e administrativo do mesmo, envolvendo análise e avaliação dos seguintes itens: 
acompanhamento da execução física e financeira do objeto, incidentes relativos a 
pagamentos, questões ligadas à documentação, ao cumprimento contratual, controle dos 
prazo, etc. No caso de cessão de mão-de-obra, além das obrigações tributárias a 
fiscalização deverá observar o cumprimento dos encargos  trabalhistas  das contratadas. 

 

1.4. Execução Contratual 

 

1.4.1. Prazo de execução do contrato  

 
Prazo de Execução é aquele necessário à execução do contrato, podendo ter seu início 
após a data de assinatura do contrato mediante a emissão de Ordem de Serviço, 
Fornecimento ou execução, conforme o objeto . 
 

 

1.4.2. Medição 

 
Documento destinado a atestar os serviços / materiais executados / entregues em 
conformidade com as disposições contratuais e a formalizar a solicitação do pagamento 
respectivo. É o documento no qual o Gestor de Contrato efetua glosas em função de 
serviços / fornecimentos não aprovados ou não realizados e dá indicação sobre aplicação 
de multa específica, registrando as infringências contratuais. 

 

1.4.3. Ordem de Fornecimento 

 
Documento formal, integrante da gestão de contrato, emitido pelo Gestor e aceito pela 
Contratada - Preposto, que tem por objetivo estabelecer o cumprimento do planejamento 
da execução do contrato. Deve prever prazos, preços e/ou quantidades e condições de 
execução. 

 

1.5. Penalidades 

 
Penalidades previstas na legislação: 

 
a) advertência;  
b) multa; 
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c) restritivas de direito 

– suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos nos casos de licitação na modalidade de Pregão; 

– declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

1.5.1. Advertência 

 
A advertência é o meio pelo qual a CET comunica a falha na execução do contrato. 
É a primeira oportunidade da ampla defesa e contraditório oferecidos e deverá ser sempre 
formalizada por correspondência escrita, mesmo que registrada na forma eletrônica ou em 
atas de reunião. 

 

1.5.2. Multa 

 
Também chamada de sanção administrativa (ou multa contratual), é uma cláusula 
necessária e essencial, que estipula penalidade para uma ou ambas as partes signatárias 
do contrato, em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações. Tem caráter 
pecuniário (valor monetário) e seus limites devem constar do contrato. Via de regra a multa 
contratual é estabelecida em percentual aplicado sobre o valor da parcela inexecutada ou 
do valor total do contrato. Ao se estabelecer o valor da multa, deve-se levar em conta o 
grau de importância da obrigação que se quer garantir seja cumprida, segundo critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade. 

 

1.5.3. Restritivas de direito 

 
Modalidades de penalidades contratuais, chamadas “restritivas de direito”, por imporem 
aos inadimplentes “restrições” temporárias ao direito de participar de licitações e de 
contratar com a Administração. 

 
1.5.3.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos e pelo prazo de até 5 
(cinco) anos nos casos de licitação na modalidade de Pregão. 

 
A suspensão temporária de participação de licitações e o impedimento de contratar com 
a Administração Municipal são penalidades graves e pressupõem o cometimento de 
condutas igualmente sérias. Devem estar previstas no instrumento contratual e levar em 
conta o grau de importância da obrigação que se quer garantir seja cumprida, também 
segundo critério de razoabilidade e proporcionalidade.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Barão de Itapetininga, 18 
CEP 01042-000 
São Paulo – SP 
Fone PABX: 3396-8000 
www.cetsp.com.br 

 
NORMA 

GESTÃO E                                       

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

NOR 063 

Página:  6/45 

 
1.5.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

 
A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é 
modalidade gravíssima de penalidade, englobando, por exemplo, a prática de atos ilícitos 
que influenciem na relação contratual com o Poder Público. Segundo entendimento 
doutrinário e jurisprudencial preponderante, a expressão “Administração Pública” significa 
que a declaração de inidoneidade impedirá a contratada de licitar ou de contratar com 
TODA a Administração Pública, independentemente do órgão ou do nível de governo. 

 
Conforme prevê a Lei 13.278/2002, a declaração de inidoneidade deverá será decretada 
exclusivamente pelo Secretário Municipal. 

 

1.6. Inexecução Contratual (Parcial ou Total) 
 

A inexecução parcial ou total do objeto pode ocorrer por culpa da Contratada e/ou da 
Contratante. Esta ocorrência poderá gerar a rescisão contratual, com a possibilidade de 
aplicação de sanções administrativas, se por culpa da Contratada.  

 
 

1.7. Alterações Contratuais 

 
São todos os tipos de alterações formais e materiais passíveis de ocorrer durante a 
vigência de um contrato administrativo, acerca das condições de prestação do serviço, das 
condições das partes, etc. As alterações contratuais são instrumentalizadas 
(formalizadas), como regra, por meio de Termos de Aditamento. 
São exemplos de alterações contratuais: alteração da razão social (nome) dos 
contratados, alteração do endereço dos contratados, alterações das condições de 
execução dos serviços (nos limites admitidos pela Lei 8.666/93), prorrogação ou alteração 
da vigência do contrato, realinhamento de preços, etc. 
Importante notar que as alterações contratuais para reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam, rigorosamente, alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples 
apostila, dispensando a celebração de aditamento (artigo 65, § 8º da Lei Federal de 
Licitações). 

 
 

1.8. Termo de Aditamento 

 

Instrumento formal estabelecido entre a CET e o contratado, que tem por finalidade 
introduzir modificações nos termos e condições previstas nos instrumentos contratuais 
como: aditamento por prazo; aditamento por valor acrescido; revisão, reequilíbrio 
financeiro do contrato, aditamento por supressão e alteração qualitativa e quantitativa do 
Objeto contratado, etc.  
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1.9. Apostilamento 

 
Formalização de alterações já previstas no contrato. A apostila pode ser utilizada nos 
termos do artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93: 
 
a) variação do valor decorrente de reajuste previsto no contrato; 
b) alteração do endereço das partes; 
c) compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento. 

 

1.10. Material/ Serviço e Bem Patrimonial 
 

Definições conforme Norma 052 – Aquisição de Bens e Serviços 

 

 

1.11. Recebimento do Bem ou Serviço  

 
Compreende o recebimento provisório e o recebimento definitivo.  

 

1.11.1. Recebimento Provisório  
 

Recebimento Provisório significa estar a Administração de posse do bem ou do resultado 
dos serviços para verificação de sua conformidade com o especificado em contrato, não 
acarretando, em princípio, sua aceitação total ou o ateste para fins de liquidação e de 
pagamento.  
 

 

1.11.2. Recebimento Definitivo  
 

Recebimento Definitivo implica a aceitação do bem ou do serviço por parte da 
Administração por estarem eles na conformidade do contratado. 

 
 

1.12. Recebimento de Materiais 

 

1.12.1. Inspeção 

 
Definida como a Avaliação da Conformidade pela observação e julgamento, 
acompanhados, conforme necessário e apropriado, por medições, ensaios ou uso de 
calibres. A responsabilidade da atividade é da CET e a submissão é da Contratada. 
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1.12.2. Ensaio 

 
Mecanismo que faz parte da atividade de inspeção. O Ensaio juntamente com a 
Certificação são atividades centrais da Avaliação da Conformidade. Podem ser realizados 
em produtos, materiais, instalações, processos e procedimentos de trabalho ou serviços 
durante todos os estágios de vida desses itens. 

 

1.12.3. Ateste 

 
Aceitação formal dos bens entregues e dos serviços prestados por estarem em 
conformidade com o especificado no Termo de Referência. 

 

1.12.4. Glosa 

 
É o eventual cancelamento, parcial ou total, de valores apresentados para pagamento, por 
estarem em desconformidade com o previsto no contrato. 

 
 

1.13. Partes Interessadas do Contrato 

 

1.13.1. Contratada 

 
Pessoa física ou jurídica, que assinou o contrato com a CET para execução do objeto 
licitado e contratado. 

 

1.13.1.1. Preposto 

 
Profissional indicado pela Contratada para representá-la, com capacitação e 
conhecimento na execução do objeto, responsável em acompanhar o contrato.  

 

1.13.2. Contratante 

 
Órgão ou entidade da Administração Pública que é signatária do instrumento contratual, 
no caso a CET. 

 

1.13.2.1. Departamento de Controle de Contratos – DCC 
 
Unidade responsável pelo controle de contratos firmados na CET a fim de assessorar o 
Gestor do Contrato no monitoramento físico-financeiro dos contratos; controle de 
prazos e vencimentos; prorrogações e demais atividades pertinentes, conforme descrito 
no item 3.2. 
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1.13.2.2. Gestor de Contrato  

 
Responsável pelo cumprimento do conjunto dos compromissos firmados por cláusulas 
contratuais, medições compreendendo: acompanhamento físico, econômico financeiro, 
incidentes relativos a pagamentos, questões ligadas à documentação da contratada, 
controle dos prazos de vencimento, de prorrogação e recomendação de aplicação de 
penalidades e pela coordenação das interfaces internas e junto às Contratadas, até o 
recebimento definitivo dos bens e serviços. 

 

1.13.2.3. Fiscal do Contrato 

 
Responsável pela conferência, medição e fiscalização de produtos e serviços 
prestados pela contratada, ateste desde o início até o término da vigência do contrato.  

 

1.14. Encerramento dos Contratos 

 
O encerramento do contrato é de responsabilidade do Gestor do Contrato e ocorre quando 
o objeto do contrato foi recebido/ executado totalmente de acordo com as cláusulas e 

condições fixadas no contrato e no edital. 

 

 

 

2. DIRETRIZES 
 

2.1. Instrução para abertura de Expediente para Contratos 
 

Toda documentação gerada deve ser juntada no respectivo expediente, principalmente os 
referentes à execução contratual: vistorias; atas; atestados/ensaios; garantias; 
recebimentos e documentação trabalhista e registros de anomalias. 
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O processo de Gestão de Contratos deverá ter sua documentação estruturada em três 
Expedientes específicos conforme tabela abaixo: 

 

Expediente  Objeto do Expediente Numeração Título 
Resp. 

Abertura 
Custódia 

A 

Termo de Referência, 
Especificação Técnica, Contrato, 
Aditamento, Apostilamento e 
documentos correlatos, 
Notificação de Penalidades. 

Sequencial/ 
ano 

Objeto a ser 
contratado 

Unid. 
Interessa-
da/ Gestor  
Contrato 

Gestor do 
Contrato 

B 

Cópia do Contrato, Ata da 
reunião de abertura, Ordens de 
Fornecimento, Medições, 
Extratos valorados e cópias das 
NFs, fotos, projetos, Atestado de 
Capacidade Técnica, etc 

Gestão e 
Fiscalização do 

Contrato xyz/ano – 
nome da empresa 

contratada 

GFI/DCC 

C 

Cópia do Contrato, 
Documentação de regularidade 
fiscal / trabalhista da contratada 
quando pertinente 

Documentação de 
regularidade Fiscal 

e Trabalhista do 
Contrato xyz/ano – 
nome da empresa 

GFI/DCC 
Departamento 
de Controle de 

Contratos - DCC 

 
Esta regra pode ser simplificada para os casos de contrato de fornecimento com entrega 
mediata. 

 
 

2.2. Nomeação  

 
Não poderá ser nomeado Gestor ou Fiscal de Contratos que estiver respondendo a 
processo administrativo disciplinar ou possuir em seus registros funcionais punições em 
decorrência da prática de atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera de 
governo. 
 

A gestão do contrato poderá ser compartilhada, devendo ser definida, no ato que designar 
os respectivos gestores e fiscais, a parcela do objeto contratual que será atribuída a cada 
um. 

 

2.2.1. Gestor do Contrato 

 
A ser nomeado pelo Diretor da unidade, por intermédio da Solicitação de Aquisição de 
Bens ou Serviços – SBS (NOR052). Na assinatura do contrato deverá ter sua nomeação 
ratificada em formulário específico, juntado ao respectivo expediente.  

 

2.2.2. Fiscal de Contrato 

 
A ser nomeado pelo Diretor da unidade após a assinatura do Contrato e registrado em 
formulário específico, juntado ao respectivo expediente. 
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2.2.3. Gestor Substituto e Fiscal Substituto 

 
A serem nomeados pelo Diretor da unidade no instante de eventual afastamento dos 
titulares e registrados em formulário específico. Ambos atuarão nos casos em que o 
Gestor ou Fiscal do Contrato respectivamente, estiver impedido por razões devidamente 
justificadas, ex.: férias, afastamentos diversos. 

 

2.2.4. Preposto 

 
A ser indicado formalmente pela Contratada após a assinatura do contrato.  
 
O Sistema de Gestão de Contratos deverá manter o registro atualizado dos nomeados 
acima. 
 
Em caso de desligamento da CET, do Gestor do Contrato, do Fiscal do Contrato ou do 
Fiscal Substituto, a Gerência de Recurso Humanos - GRH deverá comunicar o 
Departamento de Controle de Contrato - DCC para tomar providencias quanto à sua 
substituição junto ao respectivo Diretor. 
 
Em caso de impossibilidade de continuidade do Gestor do Contrato deverá ser nomeado 
outro Gestor para acompanhamento do mesmo. O Gestor substituído deve elaborar 
relatório de encerramento de sua gestão do contrato apresentando a situação do mesmo. 
O novo gestor nomeado deve analisar o relatório e o contrato e verificar se o que estava 
sendo realizado está alinhado ao estabelecido, caso seja constatada alguma anomalia o 
assunto deverá ser encaminhado ao Diretor responsável para análise de requerimento de 
Auditoria Interna – AUD. 

 

2.3. Perfil 

 

2.3.1. Gestor de Contratos – Perfil Administrativo 

 
Deve ter o domínio geral do objeto contratado, conhecer os instrumentos técnicos, 
normativos e a hierarquia da Companhia, conhecimentos de mercado, custos, legislação 
pertinente. 

 

2.3.2. Fiscal de Contratos e Fiscal Substituto – Perfil Técnico 

 
Deve apresentar conhecimento técnico e operacional específicos do objeto contratado, 
noções da legislação pertinente, conhecimento documental, redacional e ético. 

 

2.4. Reunião Inicial de Contrato de Prestação de Serviço 
 

A critério do DCC deverá ocorrer reunião inicial entre as partes envolvidas (Gestor, Fiscal, 
Preposto e o Representante Legal da Contratante), para promover esclarecimentos de 
procedimentos de execução do contrato e definir o andamento de sua execução. 
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2.5. Recebimento de Serviço / Bem Patrimonial / Material / Bem Locado 

 
2.5.1. O recebimento de serviços, bens e materiais deverá ser realizado mediante controle de 

qualidade, por meio de inspeção e ensaios no recebimento, durante a execução do serviço 
e na fase final de sua realização. 

 
2.5.2. Durante as etapas de inspeção e/ou ensaios, os produtos devem ser identificados de modo 

a não haver risco de liberação ou expedição de produtos não conformes. O controle do 
produto não conforme deve conter identificação, relatório de avaliação, documentação, 
segregação (quando possível), disposição (análise crítica de não conformidade) e 
notificação (funções envolvidas na não conformidade).  

 
2.5.3. A atividade de inspeção deve garantir os procedimentos de manuseio, armazenagem, 

embalagem, preservação e entrega (transporte, temperatura, proteção, etc.), conforme 
estabelecido em contrato. Deverão ser efetuadas diligências e acompanhamento dos 
testes, se necessário. 

 
2.5.4. Como instrumentos de avaliação podem ser considerados a certificação e a realização de 

ensaios. A certificação deverá ser de instituição oficial. 
O “Atestado de Aprovação de Amostras” (homologação) poderá ser considerado caso 
esteja previsto em edital. 

 
2.5.5. O recebimento do objeto contratual é de responsabilidade do Gestor do Contrato e poderá 

ocorrer, conforme previsto na Lei de Licitações e Contratos, de duas formas: recebimento 
provisório e recebimento definitivo, observado o quanto disposto no Decreto Municipal 
54.873/14. 

 

2.6. Aplicação de Sanção Administrativa 
 

Aplicação de Sanção Administrativa decorrente do descumprimento contratual e 
caracterizado o enquadramento da penalidade somente poderá deixar de ser aplicada pela 
Administração se houver a “expressa manifestação do responsável pelo acompanhamento 
da execução do contrato, esclarecendo os fatos que motivaram o inadimplemento, ou, no 
caso de força maior, que a contratada comprove, através de documentação nos autos, a 
ocorrência do evento impeditivo do cumprimento da obrigação, não bastando, em qualquer 
dos casos, a mera alegação da inexistência de prejuízo ao andamento dos serviços ou ao 
erário” (artigo 56 do Decreto Municipal 44.279/03). 
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2.6.1.1. Inexecução Parcial ou Total do Objeto do Contrato 

 

− Inexecução Parcial do Objeto do Contrato (10% do valor contratado, com sanção 
administrativa, podendo ou não ocorrer a rescisão contratual) 

  

− Inexecução Total do Objeto do Contrato (20% do valor contratado, com sanção 
administrativa e rescisão contratual) 

 
 

2.7. Prorrogação Contratual/ Aditamentos 

 
2.7.1. O encaminhamento da prorrogação contratual deverá ser realizado pelo Gestor e somente 

poderá ocorrer se o contrato estiver vigente e a Contratada estiver cumprindo 
satisfatoriamente suas obrigações e de acordo. 

 
2.7.2. O contrato poderá ser renovado/prorrogado pelo prazo de até 60 meses ou 48 meses para 

os casos específicos de aluguel de equipamentos e da utilização de programas de 
informática; houver conveniência e vantagem comercial para a CET. 

 
2.7.3. Os processos de prorrogação contratual/aditamento deverão ser iniciados com 

antecedência mínima de 150 dias do vencimento do contrato. 
 

2.7.4. Emissão do Atestado de Capacidade Técnica 

 
2.7.5. Poderá ser emitido Atestado de Capacidade Técnica mediante solicitação da Contratada.  
  

2.7.6. Ações Trabalhista – CET Solidária 

 
Gestor e Fiscal são obrigados a comparecer ou indicar Preposto e testemunhar nas 
demandas em que a CET é incluída no polo passivo da ação trabalhista colaborando para 
a defesa dos interesses da Companhia. 

 
 
 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

3.1.  Gerência Financeira – GFI 

 
3.1.1. Receber da Gerência de Suprimentos – GSP, o expediente do contrato, aditamento e seus 

anexos, cadastrar as informações no Sistema de Gestão de Contratos - GC e encaminhar 
ao Departamento de Controle de Contratos – DCC. 

 
3.1.2. Enviar e-mail à GOC e DCC informando cadastramentos/atualizações no sistema. 
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3.1.3. Receber e conferir as Notas Fiscais em relação às medições emitidas e aprovadas pelo 

Gestor; valorar as medições; registrar no sistema GC; efetuar o pagamento; enviar a NF 
para GOC e juntar as medições valoradas e cópia da NF ao expediente. 

 
3.1.4. Calcular o índice de reajuste e a aplicação do fator nos quantitativos informados pelo 

Gestor; processar os cálculos de reajuste; informar os valores liberados e respectivos 
saldos contratuais iniciais e reajustados e atualizar os controles financeiros. 

 
3.1.5. Ao receber o Expediente para encerramento do Contrato providenciar as consultas 

necessárias, anexar o extrato geral do contrato ao Termo de Recebimento Definitivo; 
efetuar a devolução da Garantia Contratual, conforme cláusula contratual e encaminhar o 
Expediente para GOC realizar as baixas necessárias. 

 
 

3.2. Departamento de Controle de Contratos – DCC 
 

3.2.1. Receber da Gerência Financeira – GFI, o expediente com contrato assinado e providenciar 
a abertura dos expedientes tipo B e C previstos no item 2.1., e encaminhá-los, conforme 
segue: 

 
a) Tipo B: encaminhar ao Gestor do Contrato; 
b) Tipo C: reter em DCC. 

 
3.2.2. Avaliar o Contrato e decidir pelo agendamento da reunião inicial. Convocar os envolvidos 

(Gestor e Fiscal do Contrato, Preposto e Representante Legal da Contratada, e 
representante do Jurídico da CET quando necessário) e coordenar a reunião. 

 
3.2.3. Acompanhar o cronograma físico, econômico e financeiro dos contratos e indicar possíveis 

divergências ao Gestor do Contrato.  
 

3.2.4. Conferir se os salários/abonos/auxílios/horas extras, estão sendo pagos devidamente nos 
termos da Legislação Trabalhista pela contatada.  

 
3.2.5. Receber a documentação (tributárias e trabalhistas); verificar os impostos e incidências 

fiscais referentes às medições anteriormente aprovadas; juntar ao Expediente; avaliar, 
aprovar e encaminhar para pagamento. Comunicar ao Gestor do Contrato no caso de 
qualquer inconsistência encontrada.  
 

3.2.6. Quando solicitado para fins de defesa na área trabalhista, encaminhar para a Gerência 
Jurídica, cópias dos documentos fiscais e documentos comprobatórios da fiscalização do 
contrato, para que não haja condenação da CET, nos termos da Súmula 331 do TST. 

 
3.2.7. Informar os gestores com 150 dias de antecedência do vencimento do contrato, para 

tomada de decisão quanto à renovação/ aditamento do contrato. 
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3.2.8. Disponibilizar em área específica do Sistema de Gestão de Contratos, a relação de 

contratos vigentes e respectivo objeto, prazo de vencimento e Gestor, para consulta de 
áreas interessadas.  
 

3.2.9. Atestado de Capacidade Técnica 
 

3.2.9.1. Receber do Gestor do Contrato a solicitação para Emissão de Atestado de Capacidade 
Técnica acompanhado das informações constantes no item 3.3.24.1. 

 
3.2.9.2. Consultar a Gerência de Suprimentos - GSP para verificação de anotação no Cadastro 

de Fornecedores. Havendo constatação de atendimento não-conforme ou aplicação de 
penalidades o Atestado de Capacidade Técnica não deverá ser emitido. 

 
3.2.9.3. Se conforme, emitir o atestado, com conteúdo total ou parcial, conforme situação do 

contrato; de acordo com escopo e abrangência dos serviços, quantidades, valores (inicial 
e atualizado), prazos e qualidades. 

 
3.2.9.4. Citar o responsável técnico e o número do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

se for o caso e o Preposto do contrato; 
 
3.2.9.5. Obter assinatura do Gestor do Contrato, Gerente e Diretor responsável pelo objeto do 

contrato e entregar à Contratada. 
 

3.2.9.6. Encaminhar cópia do Atestado de Capacidade Técnica ao Gestor do Contrato para juntar 
ao Expediente tipo B - Gestão e Fiscalização do Contrato e juntar o original em 
expediente próprio que contém todos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos pela 
CET.  

 
3.2.9.7. Exercer controle sobre os Atestados de Capacidade Técnica emitidos. 

 

 

3.3. Gestor do Contrato 

 
3.3.1. Receber o expediente com contrato assinado, providenciar junto ao Diretor da área a 

ratificação do Gestor do Contrato e a nomeação do Fiscal do Contrato, por intermédio do 
formulário eletrônico “Ratificação do Gestor do Contrato e Nomeação do Fiscal do 
Contrato” e juntar cópia ao expediente tipo B – Gestão do Contrato. 

 
3.3.2. Observar o contrato e seus aditivos, principalmente quanto aos itens abaixo: 
 

a) objeto da contratação; 
b) forma de execução; 
c) forma de fornecimento de materiais e prazo de entrega ou prestação dos serviços e 

quantitativo de funcionários, se houver; 
d) cronograma de serviços;  
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e) obrigações da CET e da contratada, especialmente no que se refere à CLT, que rege a 

relação entre funcionários e a categoria dos profissionais empregadas nos serviços 
contratados; 

f) condições de pagamento; 
g) fiscalização; 
h) sanções administrativas; 
i) quanto à necessidade de se obter autorização especial para execução de obras na via 

pública (TPOV) ou ocupação viária para execução de serviços (autorização de 
eventos). 

 
3.3.3. Encaminhar cópia do Contrato ao Fiscal do Contrato. 
 
3.3.4. Avaliar o cronograma físico-financeiro e elaborar planejamento para acompanhamento do 

referido contrato junto com o Fiscal. 
 
3.3.5. Participar da reunião de início do Contrato, esclarecendo: 

 
a) todos os detalhes pertinentes ao contrato tais como: forma de execução e controle; 

modo de recebimento e pagamento do objeto; situações que implicam atraso no 
pagamento; critérios para a alteração dos preços; dentre outros, reforçando a 
necessidade de constante atualização documental da Contratada, a fim de manter as 
condições de habilitação e o atendimento das exigências legais; 

b) quanto à necessidade da Contratada obter autorização especial para execução de 
obras na via pública (TPOV) ou ocupação viária para execução de serviços 
(autorização de eventos). 

c) que toda a comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será formalizada com 
confirmação de recebimento. 

d) que eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá 
ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela inexecução contratual; 

e) quanto à necessidade de uso de identificação funcional dos empregados quando nas 
instalações da CET; uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) quando 
pertinente; providências quanto ao pronto atendimento de seus funcionários 
acidentados ou com mal súbito em atividade na CET; instruir funcionários quanto à 
prevenção de incêndios, etc. 

f) que os materiais da Contratada quando utilizados nas dependências da CET, deverão 
ser devidamente identificados. 

 
3.3.6. Elaborar a ata da reunião. 
 
3.3.7. Estabelecer com outras unidades orgânicas, diretamente envolvidas na execução do 

objeto, formas de comunicação, trocas de informações e outras atividades que julgar 
necessárias. 
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3.3.8. Fornecer, por escrito, informações técnicas de infraestrutura e de logística para o bom 

desempenho da Contratada, bem como orientar os aspectos relevantes da execução do 
objeto. 
 

3.3.9. Solicitar à contratada documentação abaixo, para a efetiva fiscalização das obrigações 
trabalhistas da contratada e seus empregados, em atendimento ao disposto no inciso V, 
Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho – TST. Encaminhar, via CI, cópia da 
documentação à DCC para conferência e junção ao Expediente: 

 
a) relação de todos os empregados, acompanhada dos contratos de trabalho, da 

contratada com as respectivas fichas de registro de contrato de trabalho; 
b) relatório periódico detalhado atestando as condições de trabalho e o cumprimento das 

obrigações trabalhistas pela contratada; 
c) comprovantes de pagamento de salário, benefícios, férias acrescidas do terço 

constitucional, 13º salário, FGTS e verbas rescisórias / indenizatórias, em caso de 
rescisão dos contratos, e recolhimentos fiscais e previdenciários; 

d) laudos técnicos atestando se as atividades desenvolvidas são ou não 
insalubres/perigosas; 

Observar detalhamento dos documentos acima e respectiva periodicidade na tabela anexo 
5 deste normativo para enviar cópia ao DCC. 

 
Nota: caso a contratada não apresentar os documentos citados, notificá-la formalmente 
para regularização da situação conforme previsto em contrato.  

 
3.3.10. Emitir via Sistema de Gestão de Contrato - GC a Ordem de Serviço para início da 

execução do contrato; anexo enviar CE com a Ordem de Serviço inicial para a Contratada 
e comunicar ao Fiscal do Contrato a previsão de início. 

 
3.3.11.  Encaminhar à GFI os seguintes documentos: 

 

a) medições dos Contratos de Prestação de Serviços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após a data de encerramento do período de medições, a fim de possibilitar os cálculos 
em tempo hábil, para provisionamento contábil e faturamento das medições,  
informando ter recebido a documentação tributária/ trabalhista, prevista nesta Norma, 
necessária a liberação do pagamento; 

 

b) medições dos Contratos de Fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 
data de aceitação do fornecimento, a fim de possibilitar os cálculos em tempo hábil, 
para provisionamento contábil. A medição aprovada de fornecimento deverá ser 
acompanhada de uma cópia do respectivo Relatório de Inspeção e /ou Nota de 
Recebimento de Materiais, além da respectiva Nota Fiscal Fatura, de Devolução e 
Carta de Correção, quando for o caso, informando que os materiais discriminados 
neste documento fiscal, foram entregues a contento nos termos previstos no contrato 
(informar o dia do recebimento), ou que houve atraso (informar número de dias). 
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3.3.12.   Utilizar o Sistema de Gestão de Contratos - GC para informações pertinentes, tais como: 

valores contratados e atualizados, saldos atualizados, quantidades consumidas, 
vencimentos dos compromissos financeiros, histórico consolidado do gasto acumulado. 

 
3.3.13. Monitorar periodicamente, pelo sistema GC a situação físico, econômico e financeiro do 

contrato. 
 

3.3.14. Quando solicitado, elaborar proposta de gastos econômico-financeiros previstos para o 
exercício seguinte ou a proposta de revisão orçamentária. 
 

3.3.15. Comunicar, via CI à DCC, a substituição do Gestor ou Fiscal do Contrato, previamente 
nomeados, no período de férias/ afastamentos. 
 

3.3.16. Recebimento do objeto contratual 

 
O recebimento do objeto contratual poderá ocorrer de duas formas: 

 

3.3.16.1. Provisório: 

 

a) Serviços 
Após a conclusão e comunicação do término dos serviços previstos nas Ordens de 
Serviço, proceder à emissão do Termo de Recebimento Provisório de Serviços. 
Esta aceitação deve acontecer no prazo legal de 15 (quinze) dias.  
O Termo de Recebimento Provisório de Serviços poderá, na forma da Cláusula 
Contratual pertinente, estar condicionado à liberação Medição e das Ordens de 
Fornecimento executadas e aprovadas no período. 

 

b) Materiais ou Bens Locados 
 Acompanhar o recebimento do material, conforme cláusula contratual específica, 
conferindo: 

  

– se a quantidade e o valor unitário e o total dos produtos constante na nota fiscal 

estão de acordo com o informado no contrato e/ou empenho. Recusar 
recebimento de bens cuja quantidade (e/ou valor) estiver em desacordo com 
o contrato e/ou empenho; 
 

– se a nota fiscal tem validade e está preenchida. Recusar recebimento da nota 
fiscal em desacordo com o contrato e/ou empenho, ou se estiver incorretamente 
preenchida ou não válida. 

 
Estando de acordo, emitir um pré-recebimento, através de um carimbo CET 
recebido “sujeito à conferência”, o qual condiciona o recebimento provisoriamente. 
 
Identificar os materiais quanto às não conformidades observadas. 
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§ 1º O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido na alínea 
"a" do inciso II do artigo 23 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, para a modalidade de 
convite, deverá ser confiado a uma comissão composta por, no mínimo, 3 (três) 
membros, indicada pelo Diretor da área objeto do contrato.  

 

c) Outros  
Para contratos de até R$ 80.000,00 que não prevêem emissão de Ordem de 
Fornecimento (entrega única) dispensa-se o Termo de Recebimento Provisório. 
São os objetos referentes aos gêneros alimentícios perecíveis, alimentação 
preparada, obras e serviços de engenharia que não são compostos de aparelhos, 
equipamentos e instalações, sujeitos a verificação de funcionamento e 
produtividade. 

 
 

3.3.16.2. Definitivo (Encerramento do contrato): 

 

a) Serviços 

 
– verificar o saneamento de todas as pendências existentes, inclusive eventuais 

problemas que ocorreram com terceiros na execução do contrato, consultando 
DCC para confirmação de regularidades contratuais, fiscais e trabalhistas; 

 
– caso existam pendências emitir correspondência suspendendo o encerramento 

do contrato e tomar as providências previstas nas cláusulas contratuais de 
penalidades e rescisão; 

 
– caso não haja pendências, emitir pelo Sistema de Gestão de Contratos - GC 

Relatório Final do respectivo Contrato e o Termo de Recebimento Definitivo de 
Serviços a ser aprovado pelo seu superior imediato e assinado por dois 
Diretores: o Diretor Administrativo e Financeiro e o Diretor da unidade, bem 
como pela Contratada. Quando o contrato for da Diretoria Administrativa e 
Financeira, assinará o DA e o Chefe de Gabinete;  

 
– emitir o Termo de Recebimento Definitivo de Serviços após o prazo de 90 dias, 

no máximo, da conclusão e recebimento provisório dos serviços previstos na 
última Ordem de Fornecimento; 

 
– uma cópia do Termo assinado e o Relatório Final deverão ser juntados ao 

expediente e encaminhado ao DCC para liberação da Garantia Contratual e 
seus saldos, débitos / créditos existentes e baixa do sistema de gestão de 
contrato. 
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b) Materiais ou Bens Locados 

 
– o Recebimento Definitivo dos fornecimentos se processa após a emissão da 

aprovação na Nota Fiscal-Fatura (NFF), no verso da 1ª via, através de um 
carimbo denominado “Atestado de Recebimento”, dentro do prazo estabelecido 
no contrato; 

 
– o Atestado de Recebimento, carimbo padrão utilizado com a marca institucional 

CET, para atestar a conformidade das entregas, deverá conter parecer final e 
no mínimo as informações abaixo: 
– Nº Contrato ou Pedido de Compra; 
– Cláusula e item do instrumento contratual; 
– Plano de Contas; 
– Identificação do Tipo de Despesa (estoque, despesa, imobilizado) e código. 
– Quantidade, valor unitário, valor total; 
– Data de Entrega Prevista e Real; 
– Favorável: quantidade, qualidade, prazo e entrega parcial/total; 
– Rejeitado: quantidade, qualidade, prazo e entrega parcial/total. Anotar Nota 

de Devolução e o motivo da rejeição / devolução e o prazo para 
saneamento da pendência conforme estabelecido em cláusula contratual; 

– Identificação do Gestor e do Fiscal do Contrato: nome completo, registro 
funcional na CET, cargo, data e assinatura. 
 

– conforme o caso verificar a conformidade do fornecimento (qualidade, 
quantidade, transporte, embalagem, identificação do produto, prazo de validade 
e prazo previsto) para conceder o recebimento definitivo ou não. Caso haja não-
conformidade, emitir Nota de Devolução ao Fornecedor e encaminhar uma 
cópia da mesma a GFI; 

 
– após 30 dias (máximo permitido é de até 90 dias), do recebimento provisório, 

emitir o Termo de Recebimento Definitivo de Fornecimento: 
 

– para emissão deste termo, verificar o saneamento de todas as pendências 
existentes nas respectivas entregas; 

 
– caso não sejam sanados os problemas detectados, emitir correspondência 

suspendendo o encerramento do contrato, bem como a devolução da 
garantia contratual. Deverá ainda tomar as providências previstas nas 
cláusulas contratuais de penalidades e rescisão. 

 
– aprovar com seu superior hierárquico e Diretor da unidade, bem como pela 

Contratada o Termo de Recebimento Definitivo; 
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– anexar ao respectivo expediente uma cópia do Termo assinado e encaminhar à 

GFI para providências quanto à liberação da Garantia Contratual e seus saldos, 
débitos / créditos existentes que devem ser arquivados posteriormente ao 
expediente.    

 

c) Outros  
Para contratos de até R$ 80.000,00 que não preveem emissão de Ordem de 
Fornecimento (entrega única) apenas o Termo de Recebimento Definitivo. São os 
objetos referentes aos gêneros alimentícios perecíveis, alimentação preparada, 
obras e serviços de engenharia que não são compostos de aparelhos, 
equipamentos e instalações, sujeitos a verificação de funcionamento e 
produtividade. 
 
 

3.3.17.  Aplicação de Sanções Administrativas 

 

Ocorrências ordinárias 

 
3.3.17.1. Ao receber do Fiscal do Contrato, irregularidade na execução contratual, juntar as 

evidências; elaborar relatório devidamente justificado, motivado e comprovado com 
cópia de toda a documentação comprobatória que justifique a aplicação da penalidade e 
submeter ao superior hierárquico para anuência do Diretor da unidade. 

 
3.3.17.2. O relatório deverá conter objeto, referências básicas contratuais, cláusula, itens, 

subitens, valores iniciais e atualizados, bem como a indicação da sanção administrativa 
a ser aplicada e os valores da penalidade pela inexecução total ou parcial do contrato 
ou por outra questão motivada e ser juntado ao Expediente; encaminhar a GJU para 
análise da pertinência e aplicação da penalidade devida. 

 
3.3.17.3. No caso de descumprimento contratual relativo às obrigações tributárias, trabalhistas 

constantes do Contrato, constatadas pelo Gestor ou apurado pelo DCC, em 
atendimento ao Decreto Municipal nº 50.983/2009, encaminhar correspondência à 
Contratada com prazo para regularizar a pendência. Após o decurso do prazo, se não 
sanada a irregularidade, indicar a aplicação da penalidade prevista no Contrato à 
avaliação da Gerência Jurídica – GJU.  

 

Ocorrências Reiteradas ou excepcionais 
 

3.3.17.4. Inexecução Parcial ou Total do Objeto do Contrato 

 

− Inexecução Parcial do Objeto do Contrato (10% do valor contratado, com sanção 
administrativa, podendo ou não ocorrer a rescisão contratual) 

  

− Inexecução Total do Objeto do Contrato (20% do valor contratado, com sanção 
administrativa e rescisão contratual) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Barão de Itapetininga, 18 
CEP 01042-000 
São Paulo – SP 
Fone PABX: 3396-8000 
www.cetsp.com.br 

 
NORMA 

GESTÃO E                                       

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

NOR 063 

Página:  22/45 

 
3.3.17.4.1. Após aplicação das penalidades previstas (ocorrências ordinárias) e observada a 

reincidência de descumprimentos, a continuidade dos problemas de execução do 
contrato ou ainda a ocorrência de descumprimento contratual GRAVE, elaborar 
relatório justificativo, motivado e comprovado, relatando os descumprimentos 
anteriormente verificados ou o descumprimento GRAVE, indicando a ocorrência de 
inexecução parcial ou total do contrato. O relato deverá igualmente conter detalhes 
para subsidiar a tomada de decisão do Diretor, tais como, cláusula, itens, subitem, 
valores inicial e atualizados e o histórico das ocorrências de penalidades pecuniárias 
(multas já aplicadas).  

 
3.3.17.5. Encaminhar relatório para aprovação da hierarquia e do Diretor da unidade. 

 
3.3.17.6. Após aprovação do Diretor da área encaminhar à GJU para avaliação da proposta de 

aplicação de penalidade. 
 

3.3.17.7. Após aplicação de penalidade referente as obrigações trabalhistas constantes do 
Contrato, encaminhar, conforme Decreto Municipal 50.983/2009, Carta Externa - CE  à 
Delegacia Regional do Trabalho – DRT (modelo anexo 6), e ao Ministério Público do 
Trabalho (anexo 7), juntar documentação ao expediente e encaminhar cópia da 
correspondência à Contratada.  

 
 

3.3.18.  Aditamento de Contrato para prorrogação de prazo 

 
3.3.18.1. Enviar o expediente a GSP para análise de preços e produtos conforme estabelecido na 

Norma 052, tendo em vista a pretensão de prorrogação da vigência do prazo contratual 
com antecedência de 150 (cento e cinquenta) dias da expiração do Contrato e informar 
a GFI esta intenção. 

  
3.3.18.2. Verificar se o preço encontra-se igual ou inferior ao praticado no mercado. Se negativo 

a prorrogação não é viável e dar-se-á início a um novo processo de contratação. 
 

3.3.18.3. Caso a pesquisa de preço revele que os valores contratuais são adequados, 
encaminhar correspondência consultando a Contratada, quanto ao interesse na 
pretendida prorrogação. Em caso de resposta afirmativa da Contratada, solicitar a 
confirmação de regularidade dos seguintes documentos: 

 
a) Certidão Negativa de Débitos - CND relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

de Terceiros emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda do Município de São Paulo, relativa aos 

Tributos Mobiliários da empresa Contratada, (em caso da empresa estar sediada no 
Município de São Paulo); 
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d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários) relativa 

à empresa Contratada (em caso da mesma estar sediada fora do Município de São 
Paulo). Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte 
neste Município de São Paulo, a mesma deverá apresentar declaração, firmada pelo 
respectivo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que 
nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos Tributos 
Mobiliários. Essa declaração deverá acompanhar a Prova de Regularidade (Certidão 
de Tributos Mobiliários) do Município onde a empresa está sediada; 

e) Documento comprobatório da regularidade perante o CADIN Municipal; 
f) Prova de inexistência de registro no CADIN (Cadastro Informativo Municipal) do 

Município de São Paulo; 
g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou Procuradoria da Fazenda 
Nacional; 

h) Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o 
objeto licitado do domicilio ou sede da licitante; 

i) as licitantes com domicílio ou sede no Estado de São Paulo, deverão comprovar a 
regularidade fiscal por meio da Certidão Negativa de Débito Tributário da Dívida 
Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, conforme Portaria CAT 20 de 01/04/1998; 

j) Certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11; 
k) Declaração de pleno atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal; 
 
Nota: As empresas que possuem cadastro ativo e atualizado estarão dispensadas da 
apresentação da documentação constante no Certificado de registro Cadastral – CRC 
emitido pela CET.  

 
 
3.3.18.4. Em caso de não aceite da Contratada, dar início a um novo processo licitatório. 
 
3.3.18.5. Emitir relatório circunstanciado da prorrogação e sua conveniência, enfatizando que a 

empresa contratada cumpre satisfatoriamente as obrigações assumidas (prazos de 
entrega, qualidade na execução, atendimento das Especificações Técnicas), bem como 
informar a situação financeira do contrato, o valor a ser acrescido e respectivo prazo. 

 
3.3.18.6. Anexar ao respectivo expediente: Correspondência Externa - CE de consulta; 

correspondência de resposta da Contratada; análise dos preços da Gerência de 
Suprimentos - GSP; outros documentos e encaminhar à Gerência Jurídica - GJU para 
elaboração do parecer jurídico, monitorando o processo até definição do parecer. 
 

3.3.18.7. Caso o parecer jurídico seja contrário à prorrogação, emitir Correspondência Externa, 
dando ciência à Contratada, antes do término do Contrato, prosseguindo com os 
procedimentos para encerramento do contrato, conforme estabelecido nesta norma e 
na respectiva cláusula contratual. 
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3.3.18.8. Caso o parecer jurídico seja favorável à prorrogação, preencher a Solicitação de 

Aquisição de Bens e Serviços – SBS, solicitar a formalização da prorrogação, indicar 
prazo, valor e demais condições contratuais. 

 
3.3.18.9. Obter aprovação do Diretor da unidade e do Diretor Administrativo e Financeiro na SBS 

e anexá-la ao expediente.  
 

3.3.18.10. Encaminhar o expediente à GOC, para análise e liberação de recurso orçamentário. 
 
3.3.18.11. Obter o aditamento assinado, encaminhar à GFI e dar prosseguimento na gestão do 

contrato. 
 

 

3.3.19. Aditamento de Contrato para Acréscimo / Supressão do Objeto 

 
3.3.19.1. Emitir relatório circunstanciado, justificando a necessidade do aditamento contratual 

(acréscimo/supressão de objeto), informar a situação físico e financeira do contrato e 
consultar previamente à GSP e GJU quanto à viabilidade deste encaminhamento.  

 
3.3.19.2. Encaminhar correspondência comunicando à Contratada a intenção na prorrogação do 

contrato para o acréscimo ou supressão de objeto, para verificar a possibilidade de sua 
realização bem como solicitar a confirmação da regularidade dos seguintes 
documentos: 

 
a) Certidão Negativa de Débitos - CND relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

de Terceiros emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda do Município de São Paulo, relativa 

aos Tributos Mobiliários da empresa Contratada, (em caso da empresa estar 
sediada no Município de São Paulo); 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários) relativa 
à empresa Contratada (em caso da mesma estar sediada fora do Município de São 
Paulo). Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte 
neste Município de São Paulo, a mesma deverá apresentar declaração, firmada 
pelo respectivo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e 
de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos 
Tributos Mobiliários. Essa declaração deverá acompanhar a Prova de Regularidade 
(Certidão de Tributos Mobiliários) do Município onde a empresa está sediada; 

e) Documento comprobatório da regularidade perante o CADIN Municipal; 
f) Prova de inexistência de registro no CADIN (Cadastro Informativo Municipal) do 

Município de São Paulo; 
g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou Procuradoria da 
Fazenda Nacional.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Barão de Itapetininga, 18 
CEP 01042-000 
São Paulo – SP 
Fone PABX: 3396-8000 
www.cetsp.com.br 

 
NORMA 

GESTÃO E                                       

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

NOR 063 

Página:  25/45 

 
h) Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o 

objeto licitado do domicilio ou sede da licitante; 
i) as licitantes com domicílio ou sede no Estado de São Paulo, deverão comprovar a 

regularidade fiscal por meio da Certidão Negativa de Débito Tributário da Dívida 
Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, conforme Portaria CAT 20 de 01/04/1998; 

j) Certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11; 
k) Declaração de pleno atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal; 
 
Nota: As empresas que possuem cadastro ativo e atualizado estarão dispensadas da 
apresentação da documentação constante no Certificado de registro Cadastral – CRC 
emitido pela CET. 
 
 

3.3.19.3. Emitir memorial de cálculo sobre o acréscimo/supressão e encaminhar à Gerência de 
Suprimentos – GSP, para avaliação, detalhando qual o percentual quantitativo a ser 
acrescentado ou suprimido no contrato, demonstrando item a item as quantidades a 
serem alteradas. Este memorial deverá apresentar os valores de forma analítica, com 
os percentuais de acréscimos e/ou supressões já eventualmente aplicados ano a ano, 
desde a formalização do contrato. 

 
3.3.19.4. Encaminhar à GJU para analisar a aprovar o procedimento do aditamento. 
 
3.3.19.5. Monitorar o processo até definição final do parecer jurídico: 

 
a) caso o parecer jurídico seja contrário à prorrogação ao aditamento, emitir 

Correspondência Externa, dando ciência à Contratada, antes do término do 
Contrato, prosseguindo com os procedimentos para regularizar a execução 
contratual; 

 
b) caso o parecer jurídico seja favorável à prorrogação ao aditamento, preencher a 

Solicitação de Aquisição de Bens e Serviços – SBS, solicitar a formalização da 
prorrogação, indicar prazo, valor e demais condições contratuais: 

 
– obter aprovação do Diretor da unidade e do Diretor Administrativo e Financeiro 

na SBS e anexá-la ao expediente; 
 
– encaminhar o expediente à GOC, para análise quanto à liberação de recurso 

orçamentário; 
 
– monitorar a elaboração do termo de aditamento, aprovação e sua publicação; 
 
– obter o aditamento assinado, encaminhar à GFI e dar prosseguimento na 

gestão do contrato. 
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3.3.20.  Aditamento de Contrato para Realinhamento de Preços 

 
3.3.20.1. Receber a solicitação de realinhamento da Contratada, anexando todos os documentos 

a seguir listados, conforme o objeto contratado - serviços ou fornecimentos e enviar a 
GSP: 

 
a) Planilha de Composição de Custo Unitário do preço contratado; 
b) Nota Fiscal/ Fatura, endereçada à Contratada, correspondente ao produto ou 

serviço que sofreram majoração de custo e em quantidades comerciais, com data, 
no máximo, até 1 mês anterior à proposta comercial apresentada no processo 
licitatório, que originou a contratação, ou correspondente ao último realinhamento 
concedido; 

c) Nota Fiscal/ Fatura, destinada à Contratada, em quantidades comerciais, 
correspondente ao aumento do valor do mesmo produto ou serviços acima; 

d) Outros documentos que comprovem o realinhamento de preço. 
 

 
3.3.20.2. Se inviável a análise do realinhamento, por ausência de dados comprobatórios receber 

expediente de GSP e informar a Contratada. 
 

3.3.20.3. Se viável a análise para realinhamento de preço, receber expediente de GSP; 
encaminhar para parecer da GJU e na sequência a GFI, para apuração do valor a ser 
realinhado; preencher a SBS informando o valor do aditamento; obter as assinaturas e 
enviar a GOC para liberação de verba e autorização da DA;  emitir a CE informando a 
Contratada da concessão e solicitando a confirmação da regularidade dos documentos 
abaixo, sem necessidade de apresentá-los novamente: 

 
a) Certidão Negativa de Débitos - CND relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

de Terceiros emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda do Município de São Paulo, relativa 

aos Tributos Mobiliários da empresa Contratada, (em caso da empresa estar 
sediada no Município de São Paulo); 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários) relativa 
à empresa Contratada (em caso da mesma estar sediada fora do Município de São 
Paulo). Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte no 
Município de São Paulo, a mesma deverá apresentar declaração, firmada pelo 
respectivo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de 
que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos Tributos 
Mobiliários. Essa declaração deverá acompanhar a Prova de Regularidade 
(Certidão de Tributos Mobiliários) do Município onde a empresa está sediada; 

e) Documento comprobatório da regularidade perante o CADIN Municipal; 
f) Prova de inexistência de registro no CADIN (Cadastro Informativo Municipal) do 

Município de São Paulo; 
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g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou Procuradoria da 
Fazenda Nacional; 

h) Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o 
objeto licitado do domicilio ou sede da licitante; 

i) As licitantes com domicílio ou sede no Estado de São Paulo, deverão comprovar a 
regularidade fiscal por meio da Certidão Negativa de Débito Tributário da Dívida 
Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, conforme Portaria CAT 20 de 01/04/1998; 

j) Certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11; 
k) Declaração de pleno atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal. 
 

Nota: As empresas que possuem cadastro ativo e atualizado estarão dispensadas da 
apresentação da documentação constante no Certificado de registro Cadastral – CRC 
emitido pela CET. 

 
3.3.20.4. Encaminhar o expediente à GSP para elaboração do termo de aditamento, obtenção 

das assinaturas de autorização, formalização e publicação. 
 

3.3.20.5. Receber de GSP o aditamento assinado, encaminhar à GFI para pagamento das 
diferenças. 

 
 

3.3.21.  Aditamento de Contrato para outras alterações 

 
3.3.21.1. Elaborar relatório justificativo contendo as razões que justificam a alteração contratual. 

São exemplos de alteração: mudança da razão social da empresa, alteração de 
endereço da empresa, necessidade justificada de alteração das condições de execução 
dos serviços/fornecimento, etc. e juntar toda documentação necessária para 
comprovação da alteração pretendida; 

 
3.3.21.2. Encaminhar o expediente para elaboração de parecer jurídico sobre a proposta de 

alteração. 
 
3.3.21.3. Caso o parecer jurídico seja contrário à alteração comunicar à Contratada e dar 

encaminhamentos pertinentes. 
 
3.3.21.4. Caso o parecer jurídico seja favorável à alteração, preencher a Solicitação de Aquisição 

de Bens e Serviços – SBS, solicitar a formalização da alteração, indicando as cláusulas 
a serem alteradas, de acordo com o parecer jurídico. 

 
3.3.21.5. Obter aprovação do Diretor da unidade e do Diretor Administrativo e Financeiro na SBS 

e anexá-la ao expediente. 
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3.3.21.6. Encaminhar o expediente à GSP para formalização do aditamento. 
 
3.3.21.7. Obter o aditamento assinado, encaminhar à GFI e dar prosseguimento na gestão do 

contrato. 
 

3.3.22. Apostilamento  
 

Quando o Gestor do Contrato verificar a alteração em um dos quesitos dispostos no item 
1.9., deve proceder as anotações no expediente, e encaminhar para GSP para 
providências pertinentes.  

 

3.3.23.  Garantia Técnica  
 

Durante o período de garantia técnica previsto em contrato, quando acionado pela 
unidade usuária, proceder nos encaminhamentos necessários junto à Contratada. 

 
 

3.3.24.  Atestado de Capacidade Técnica 

 
3.3.24.1. Ao receber da contratada solicitação para emissão de Atestado de Capacidade Técnica, 

encaminhar esta solicitação ao Departamento de Controle de Contratos – DCC, 
acompanhada das seguintes informações: 

 
a) número do contrato, autorização de serviços/fornecimento e/ou pedido de compra; 
b) razão social, CNPJ, inscrição estadual , endereço e telefone da empresa; 
c) objeto do contrato, autorização de serviços/fornecimento e/ou pedido de compra; 
d) quantidade fornecida/executada (total ou parcial se o contrato estiver em 

andamento); 
e) responsável técnico e nº da ART ou filiação em entidade profissional (se for o caso); 
f) valor contratual; 
g) período contratual e/ou data da entrega ou realização dos serviços; 
h) nº do(s) aditamento(s); 
i) período do aditamento; 
j) atraso na execução e/ou entrega; 
k) qualidade dos serviços e/ou materiais; 
l) nome do Gestor do Contrato da CET, cargo e telefone; 
m) nome do fiscal do Contrato da CET, cargo e telefone. 

 
 

3.4. Fiscal do Contrato 

 
3.4.1. Acompanhar o Gestor do Contrato no planejamento do acompanhamento do referido 

contrato. 
 
3.4.2. Participar de reunião inicial para ajuste de procedimentos de execução com a contratada. 
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3.4.3. Programar-se para cumprimento ao planejamento elaborado. 
 
3.4.4. Realizar inspeções conforme planejado e efetuar os registros em formulário específico 

(Gestão de Contratos - Registro de Andamento). 
 
3.4.5. Avaliar os resultados/objetos entregues e atestar o recebimento em formulário específico e 

encaminhar ao Gestor do Contrato. 
 
3.4.6. Caso seja constatada irregularidades na execução ou entrega, determinar a correção e 

readequação das faltas cometidas pelo contratado, registrar e informar ao Gestor do 
Contrato quando às medidas corretivas ultrapassarem sua competência. 

 
3.4.7. Não sendo atendida a proposta de correção, informar ao Gestor do Contrato para os 

encaminhamentos necessários. 
 
3.4.8. Encaminhar ao Gestor do Contrato a documentação pertinente às inspeções realizadas. 

 
3.4.9. Verificar se os bens utilizados pela Contratada estão devidamente identificados, de forma a 

não serem confundidos com similares de propriedade da CET e se obedecem às 
especificações constantes no contrato, caso seja observada alguma inconsistência, 
registrar e informar ao Gestor do Contrato. 
 

3.4.10. Verificar se os funcionários da Contratada estão devidamente identificados, por intermédio 
de uniformes e crachás padronizados (contendo nome completo, fotografia recente e 
número de RG), quando em trânsito nas dependências da CET, utilizando equipamentos 
de proteção individual (EPIs). 
 

3.4.11. Não emitir ordens diretamente aos empregados da contratada, nem controlar os seus 
horários de trabalho e nunca assinar as suas folhas de ponto (a fim de não caracterizar 
dependência e subordinação, tendo efeitos em termos de ação trabalhista contra a 
administração). Caso seja observada alguma inconsistência, registrar e informar ao Gestor 
do Contrato para as providências junto à Contratada. Registrar eventuais reclamações de 
funcionários. 
 

3.4.12. Comunicar por escrito ao Gestor do Contrato a ocorrência de danos causados pela 
Contratada à CET ou a terceiros durante toda a execução do contrato, incluindo 
sinalização viária, bem como as ações da contratada que apresentam riscos ambientais. 
 

3.4.13. Nos casos em que envolver obras na via, verificar se a contratada dispõe da 
documentação pertinente (TPOV/ autorização de eventos), quando for o caso. 
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3.5. Demais Áreas Gestoras envolvidas no Processo 

 

3.5.1. Gerência de Orçamento, Custos e Contabilidade - GOC 

 
3.5.1.1. Receber subsídios contratuais do gestor para elaboração da peça orçamentária; fornecer 

valores orçados e aprovados para o Gestor do Contrato; efetuar reserva de verba, bem 
como as revisões dos valores liberados, efetuando o cadastramento e acompanhamento 
da execução contratual no sistema de Orçamento, através do lançamento de dados, de 
acordo com a plano de contas correspondente. 

 
3.5.1.2. Nos casos de Aditamento, Acréscimo / Supressão, Realinhamento de Preços e 

Prorrogação de Prazos, após a liberação, encaminhar o expediente à GSP que dará 
prosseguimento para a consecução do respectivo aditivo. 

 
3.5.1.3. Acompanhar a execução contratual subsidiando as áreas gestoras com relação ao 

orçamento vigente para execução dos seus contratos. 
 

 

3.5.2. Gerência de Suprimentos – GSP 

  
3.5.2.1. Após a publicação do contrato assinado no Diário Oficial da Cidade - DOC, encaminhar o 

expediente a GFI/DCC para abertura dos expedientes tipos B e C citados no item 2.1.  
 

3.5.2.2. Nos casos de Aditamento, Acréscimo / Supressão, Realinhamento de Preços e 
Prorrogação de Prazos: 

 
a) verificar e elaborar parecer sobre os preços praticados nos contratos em andamento e 

em processo de eventual aditamento e estudar as possibilidades de equilíbrio 
econômico-financeiro através de realinhamentos ou aplicação de reajustamento de 
preços; 

 
b) após a liberação da alteração emitir complementação ao Pedido de Compra, 

alterando o prazo;  
 
c) após verificar os documentos de regularidade, encaminhar a complementação para 

aprovação da Diretoria Administrativa e Financeira e formalizar o aditamento; 
 
d) encaminhar cópia do Aditamento para GFI em formato eletrônico; 

 
 
3.5.2.3. Em caso de aditamentos por realinhamento de preços: 
 

a) se considerada inviável a análise do realinhamento de preços para aditamento, por 
ausência de dados comprobatórios, devolver expediente ao Gestor para que este 
informe à Contratada; 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Barão de Itapetininga, 18 
CEP 01042-000 
São Paulo – SP 
Fone PABX: 3396-8000 
www.cetsp.com.br 

 
NORMA 

GESTÃO E                                       

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

NOR 063 

Página:  31/45 

 
b) se considerada viável a análise do realinhamento de preços, emitir relatório anexando 

a nova planilha de quantidade e preços que comporá o contrato, bem como a data de 
vigência dos novos preços; encaminhar para GOC quanto à liberação da verba; a 
GJU para elaboração de parecer e posterior devolução ao Gestor; 

 
 

3.5.2.4. Elaborar os aditamentos através dos subsídios e dados fornecidos pelo Gestor após 
liberação da verba; obter as assinaturas de autorização, formalização, publicação e 
encaminhar cópia para o Gestor do Contrato. 

 
3.5.2.5. Apostilamento 

 
Ao receber o expediente com solicitação de apostilamento, efetuar o seu registro e dar os 
encaminhamentos pertinentes. Após assinatura do Diretor competente, encaminhar cópia 
para a contratada e GFI e devolver o expediente ao Gestor do Contrato.   

 
 

3.5.3. Gerência Jurídica – GJU 

 
3.5.3.1. Prestar consultoria nas questões contratuais, interpretando a legislação perante os 

impasses que surgirem durante a execução do contrato. 
 

3.5.3.2. Conforme indicação do Gestor do Contrato avaliar e encaminhar as aplicações de 
penalidades contratuais.  

 
3.5.3.3. Emitir parecer sobre as possibilidades de aditamentos. 
 
3.5.3.4. Treinar, em parceria com o Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de 

Recursos Humanos – DPD, os Gestores e Fiscais de contratos, quanto ao conteúdo das 
legislações a que está sujeita a execução do contrato. 

 
 

3.5.4. Unidades Especialistas 
 

Fornecer suporte técnico ao Gestor do Contrato, para elaborar isoladamente ou em 
conjunto, justificativas para possíveis aditamentos, se necessário. 
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IV. REFERÊNCIAS 

 
1. Leis: 8666/1993; 13.278/2002; 12.440/2011;  
2. Decretos: 44.279/2003, 50.983/2009 e 54.873/2014.  
3. Súmula 331, incisos IV, V e VI do Tribunal Superior do Trabalho – TST. 
4. Sistema Informatizado de Gestão de Contratos - GC. 
5. Sistema de Acompanhamento de Licitações / Aditamentos / Compras. 

 

 

 

V. REGISTROS APLICÁVEIS 
 
1. Medição (conforme padrão do Sistema de Gestão de Contrato) 
2. Atestado de Execução (padrão do Sistema de Gestão de Contrato) 
3. Ordem de Fornecimento  
4. Termo de Recebimento Provisório de Serviços 
5. Termo de Recebimento Definitivo de Serviços 
6. Termo de Recebimento Definitivo de Fornecimento 
7. Relatório final do Contrato   
8. Planilha de Documentos a serem Solicitados à Contratada quando envolver prestação de 

serviços com mão de obra da terceirizada 
9. Carta Externa – CE a ser enviada a Delegacia Regional do Trabalho – DRT 
10. Carta Externa – CE a ser enviada ao Ministério Público do Trabalho – MPT/SP 
11. Registro de Acompanhamento e Gerenciamento de Contrato 
12. Ratificação do Gestor do Contrato e Nomeação do Fiscal do Contrato 
13. Atestado de Capacidade Técnica 
 
 

VI. HISTÓRICO DAS REVISÕES 

 

REVISÃO 

Nº PÁGINA ITEM DATA 

00 Todas - 06/09/07 

01 Todas - 13/03/08 

02 Todas - 20/12/12 

03 Todas - 16/12/14 

 

 

 

VII. APROVAÇÃO 

 
Esta Norma foi aprovada através da RD PR nº 128 de 16/12/14, conforme Expediente 0956/07 –
vol.03, revoga todas as disposições em contrário em especial o Aviso Geral 044/99 e Ato do 
Presidente 033/07 e passa a vigorar a partir desta data. 
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ANEXOS  

 

1. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 

 

EXPEDIENTE Nº 

 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

CONTRATO Nº: 

OBJETO: 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 

PERÍODO: 

UNIDADE: 
 
Os abaixo-assinados, membros representando as partes, vistoriando os serviços referentes ao 
Objeto da Ordem de Fornecimento em epígrafe, nos termos dos dispositivos da Lei Federal 
8.666/1993 e alterações; Lei Municipal 13.278/2002; Decreto Municipal 44.279/2003 e demais 
normas pertinentes, verificam que: 
 
1) os serviços, objeto do presente, não apresentam vícios ou defeitos visuais e atendem às 
especificações constantes do ajuste em questão; 
 
2) que os trabalhos iniciados aos.....de....................de....., com término em.....de..................de...., 
foram acompanhados em todas as etapas pela Unidade Técnica ........................................, tendo 
verificado que os mesmos foram considerados satisfatórios pela Fiscalização; 
 
3) que, à vista das conclusões acima, solicitou a lavratura do presente Termo de Recebimento 
Provisório, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes abaixo qualificadas. 
 
São Paulo ....... de ........................ de 20..... 
 
 
 
 
.....................................................................        ............................................................................. 
Gestor do Contrato                                               Responsável pela Empresa Contratada 
 
 
 
 
 
.....................................................................         
Fiscal do Contrato                                                                                                                               
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2. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇOS 
 

EXPEDIENTE Nº 

 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

CONTRATO Nº: 

OBJETO: 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 

PERÍODO: 

UNIDADE: 
 
Os abaixo-assinados, membros representando as partes, vistoriando os serviços referentes ao 
Objeto da Ordem de Fornecimento em epígrafe, nos termos dos dispositivos da Lei Federal 
8.666/1993 e alterações; Lei Municipal 13.278/2002; Decreto Municipal 44.279/2003 e demais 
normas pertinentes, verificam que os serviços, objeto do presente, não apresentam vícios ou 
defeitos visuais e atendem às especificações constantes do ajuste em questão. 
 
Declaram que a partir desta data, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e 
segurança dos trabalhos subsistirá na forma da legislação vigente. 
 
Assim sendo, lavra-se o presente Termo de Recebimento, em 3 (três) vias, que vai assinado pelas 
partes abaixo qualificadas, que providenciarão, com base na informação do responsável técnico 
pelo contrato, a baixa de eventuais saldos existentes nos registros financeiros e contábeis e 
liberação da eventual garantia contratual. 
 
São Paulo ....... de ........................ de 20..... 
 
 
 
 
....................................................................        .............................................................................. 
Gestor do Contrato                                              Diretor da unidade 
 
 
 
. 
....................................................................         
Fiscal do Contrato                                                 
 
 
 
.....................................................................                                                   
Responsável pela Empresa Contratada 
 

3. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE FORNECIMENTO 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Barão de Itapetininga, 18 
CEP 01042-000 
São Paulo – SP 
Fone PABX: 3396-8000 
www.cetsp.com.br 

 
NORMA 

GESTÃO E                                       

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

NOR 063 

Página:  35/45 

 

EXPEDIENTE Nº 

 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

CONTRATO Nº: 

OBJETO: 

 

UNIDADE: 

 
Nos termos e para efeito de atendimento ao estabelecido na Cláusula ............. do Contrato em 
referência, já tendo sido aceito o fornecimento, lavra a (Contratante) o presente Termo de 
Recebimento Definitivo de Fornecimento em 03 (três) vias, devidamente assinados pelas partes,  
abaixo qualificadas, que providenciarão, com base na informação do responsável técnico pelo 
contrato, a baixa de eventuais saldos existentes nos registros financeiros e contábeis. 
 
O recebimento definitivo do(s) fornecimento(s) não isenta a Contratada de continuar respondendo 
pelo cumprimento de todas as obrigações acordadas no instrumento contratual e estabelecidas na 
legislação vigente. 

 
O presente Termo permite ademais o levantamento da Fiança Bancária depositada, ou do saldo 
que dela restar. 
 
São Paulo ....... de ........................ de 20..... 
 
 
 
....................................................................        .............................................................................. 
Gestor do Contrato                                              Diretor da unidade 
 
 
 
 
.....................................................................        
Fiscal do Contrato  
                           
    
 
                   
.....................................................................                                                 
Responsável pela Empresa Contratada 
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4. RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO   

                          
4.1. Dados Contratuais 
 
4.1.1. Contratante 
4.1.2. Contratada 
4.1.3. Número do Contrato 
4.1.4. Objeto do Contrato 
4.1.5. Data de assinatura 
 
4.2. Vigência e Prazos (Cláusula _________ ): __ /__ / __ a __ / __ / __, __ mês(es). 
4.2.1. Início dos serviços/fornecimento: __/__/__, __ mês(es). 
4.2.2. Execução dos serviços/fornecimento: __/__/__, __ mês(es). 
4.2.3. Emissão do relatório final: __/__/__, __ mês(es). 
4.2.4. Aceitação/Recebimento Provisória(o): __/__/__, __ dias 
4.2.5. Aceitação/Recebimento Definitiva(o): __/__/__, __ mês(es). 
 
4.3. Preços (Cláusula _________ ): Valor Total de R$ ___.___,__ , na data base, assim 

distribuídos: 
4.3.1. Global - R$ ___.___,__ ( __% do total), distribuídos conforme _________ 

________________________________________(se remuneração por preço global). 
4.3.2. Unitário  - R$ ___.___,__ ( __% do total), distribuídos conforme ________ 

________________________________________(se remuneração por preço unitário). 
4.3.3. Data base dos preços 
4.3.4. Periodicidade 
4.3.5. Fórmula 
4.3.6. Índices de reajuste: 

– 1º período : __,____. 
– 2º período : __,____. 
– nº período : __,____. 

 
4.3.7. Número de aditivos 
 
4.3.8. Aditivos  
Em __/__/__ assinado aditivo nº __________com a finalidade de _____ 
 
4.3.8.1. Justificativa:_______________. 
 
4.4. Situação do Contrato 
 

 
4.5. Prazo de execução dos serviços : __ /__ /__ a __/__/__, __ mês(es) 

 
4.6. Distribuição dos valores (data base    __/__/__ ) 
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4.7. Pendências 
4.7.1. Administrativas 
4.7.2. Técnicas 
4.7.3. Financeiras 

 
4.8. Penalidades aplicadas 
4.8.1. Tipo 
4.8.2. Motivo  
4.8.3. Data 

 
4.9. Multas aplicadas 
4.9.1. Multa (ou) Não ocorreu a aplicação de multa 

a) Motivo 
b) Valor R$ 
c) Documento de quitação 
d) Mês de aplicação 

 
4.10. Atividades desenvolvidas no período 
4.10.1.  Reuniões 
4.10.2.  Decisões Técnicas 
4.10.3.  Decisões Administrativas 
4.10.4. Decisões Financeiras 
 
4.11. Produtos 
4.11.1. Documentos Técnico 
4.11.2. Material 
 
4.12. Manifestação sobre a qualidade e perfeição dos serviços executados (preenchimento pelo 

Gestor do Contrato) 
4.12.1. Técnica 
4.12.2. Administrativa 
 

4.13. Aceitação/Recebimento Definitivo (data e restrições, se houver) 
 
 
Data: 
 
 
 
 
 

Assinatura do Preposto                   Assinatura do Gestor de Contrato 
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5. PLANILHA DE DOCUMENTOS A SEREM SOLICITADOS À CONTRATADA                   

(Contratos que envolvem prestação de serviços com mão de obra da terceirizada) 

 

ITEM DOCUMENTO 

INÍCIO DA 

PRESTAÇÃO 

DOS 

SERVIÇOS 

SOLICITAÇÃO 

ANUAL 

SOLICITAÇÃO 

MENSAL 

SOLICITAÇÃO 

EM ÉPOCAS 

VARIADAS 

LEGISLAÇÃO 

1 Contrato de Trabalho (X)   
Novos 

Contratos 
CLT - art. 8º 

2 Regulamento Interno  (X)    CLT - art. 8º 

3 
Convenção/acordo/ 
sentença normativa 

(X)   Data-base 
CLT - art. 8º, Art. 611 e 

seguintes 

4 Registro de empregados (X)   
Novos 

contratos 
CLT - art. 41 

5 CTPS (X)   (1) CLT - art. 29 e 
seguintes 

6 ASO admissional (X)   
Novos 

contratos 
CLT - art. 168  

7 ASO periódico  (2)   CLT - art. 168  

8 ASO retorno/alteração    
Retorno/   
Alteração 

CLT - art. 168  

9 ASO demissional    Demissão CLT - art. 168  

10 Controle de horas   
Horário/ 

Assinatura 
 CLT - art. 74 

11 Aviso de férias    30 dias antes CLT - art. 135 

12 Recibo de férias    2 dias antes CLT - art. 145 

13 
Recibo  de salário e 

pagamento de benefícios 
  (X)  CLT - art. 459 

14 

Vale-transporte e 
alimentação Recibo e 

atualização de endereço e 
requisição 

 
Atualização/       
requisição 

Recibo  Lei n° 7.418/85 

15 RAIS  Início do ano   Decreto n° 76.900/75 

16 
Equipamentos de proteção 

individual 
(X)   (3) CLT - art. 166  

17 

Guia de Recolhimento de 
FGTS (GRF) / Relação de 

Empregados e informações 
à Prev. Social (RE). 

  (X)  Lei n° 9.528/97 

18 
Cadastro Geral de 

Empregados e 
Desempregados (CAGED) 

   (4) Lei n° 4.923/65 

19 Folha de Pagamento   (X)  
Lei n° 8.212/91 - art. 32 

inc. I 
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ITEM DOCUMENTO 

INÍCIO DA 

PRESTAÇÃO 

DOS 

SERVIÇOS 

SOLICITAÇÃO 

ANUAL 

SOLICITAÇÃO 

MENSAL 

SOLICITAÇÃO 

EM ÉPOCAS 

VARIADAS 

LEGISLAÇÃO 

20 Atestado/justificativas    
Sempre que 

ocorrer 
afastamento 

 

21 
Décimo terceiro salário – 
Recibos de pagamento 

   
1ª e 2ª parcelas 

(5) 
Leis nºs 4.090/62 e 

4.749/65 

22 
Certificado de Regularidade 

do FGTS (CRF) 
(X)  

(X)                          
(6)  

Leis nºs 8.036 -      
art. 27 

23 
Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) 

(X)    NR n°9 

24 Recolhimento previdenciário   
A partir do dia 

10 
 

Lei n° 8.212/91 -         
art. 22 e seguintes 

25 
Salário-família 

(documentação) 
(x)                   
(7) 

Novembro       
(8) 

 
Maio/Novembro 

(9) 
Lei nº 8.212 - art. 67 

26 
Certidão Negativa de 

Débitos previdenciários 
(CND) 

(x)   
(x)                              
(10) 

Lei n° 8.212 - art. 47 

27 
Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas 

(X)   
(x)                              
(10) 

Artigo 27, IV –               
Lei 8.666/93 

28 
Comunicado de Acidente de 

Trabalho (CAT) 
   

Ocorrência de 
acidente 

Lei n° 8212/91 -            
art. 22 

29 
Notas fiscais retenção – 

11% INSS 
  

Mensal                   
(11) 

 Lei n° 8.212 - art. 31 

30 
Termo de rescisão de 

contrato de trabalho com 
homologação 

   Após rescisões 
CLT - art. 477 e IN 
MTe/SRT n°15/10 

31 
Guia de Recolhimento 
Rescisório do FGTS 

(GRRF) 
   Após rescisões Lei n° 9.491/97 

32 
Aviso- prévio/ pedido de 

demissão 
   Após rescisões CLT - art. 487 

33 
Contrato de prestação de 

serviços 
(x)    IN Mtb n° 03/97 

34 

Cópia do protocolo de envio 
de arquivo emitido pela 

conectividade social 
(GFIP/SEFIP) 

  (X)  Lei 9.528/97 

35 

Cópia da relação dos 
trabalhadores constantes do 

arquivo SEFIP do mês 
anterior ao pedido de 

pagamento 

  (X)  Lei 9.528/97 

36 

Relação de empregados 
com estabilidade provisória 

(cipeiro, gestante, 
estabilidade acidentária) 

(X)   
Ocorrência do 

incidente 
 

NOTAS 
(1) Férias, contribuição sindical e rescisão contratual. 
(2) Anual para menores de 18 anos e maiores de 45. Bianual nos demais casos. Atividades especiais: a critério médico. 
(3) Na ocorrência de dano, extravio ou impropriedade para uso. 
(4) Sempre que houver admissão, demissão ou transferência de empregados. 
(5) Enquanto a primeira parcela é paga entre fevereiro e novembro, a 2ª parcela é paga até 20 de dezembro. 
(6) Recomenda-se a conferência pela internet por ocasião do pagamento. Prazo de validade: 30 dias, conforme Circular CEF n° 392/2006. 
(7) Apresentar no início da prestação do serviço a certidão de nascimento ou documentação relativa ao equiparado ou inválido e a ficha de salário-família. 
(8) Atestado de vacinação obrigatória até 7 anos de idade. 
(9) Comprovante de frequência escolar, para crianças entre 7 e 14 anos. 
(10) Recomenda-se a conferência pela internet por ocasião do pagamento. Prazo de validade: 180, conforme Decreto n° 6.106/07. 
(11) Observar relação dos serviços sujeitos à retenção – RPS (Decreto n° 3.048/99,  art. 219 e IN RFB n° 971/09).  
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6. Modelo de Carta Externa – CE a ser enviada a Delegacia Regional do Trabalho – DRT 

 

 
CE.(DIRETORIA RESPECTIVA). Nº XXX/XX 
 
 
São Paulo, data. 
 
 
DRT – Delegacia Regional do Trabalho - SP 
Rua Martins Fontes, 109 - Centro 
São Paulo/SP 
CEP: 01050-000 
 
 
Sr(a). Delegado(a) Chefe 
 
 
Descumprimento de Obrigações Trabalhistas 
 
 
Em atenção ao que dispõe o artigo 1º do Decreto Municipal 50.983/2009 comunicamos a V.Sa. 

que a empresa XXXXXXXXX, contratada junto à Companhia de Engenharia de Tráfego – CET 

para a prestação de serviços de xxxxxxx, por intermédio do Contrato CET xxx/xx não tem 

cumprido regularmente suas obrigações trabalhistas, conforme atesta a documentação anexa. 

Por essa razão, solicitamos os préstimos de V.Sa. para adoção das medidas e providências 

julgadas cabíveis à espécie. 

 
Atenciosamente, 
 
 
NOME E SOBRENOME 
Cargo (Diretor da Área) 
 
 
(Iniciais em maiúscula do responsável pela redação e edição da CE) 
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7. Modelo de Carta Externa – CE a ser enviada ao Ministério Público do Trabalho – MPT/SP 

 
 
 
CE.(DIRETORIA RESPECTIVA). Nº XXX/XX 
 
 
São Paulo, data. 
 
 
Ministério Público do Trabalho – MPT/SP 
Rua Cubatão, 322, Paraíso. 
São Paulo/SP 
CEP: 04013-001 
 
 
Sr(a). Procurador(a) Chefe 
 
 
Descumprimento de Obrigações Trabalhistas 
 
 
Em atenção ao que dispõe o artigo 1º do Decreto Municipal 50.983/2009 comunicamos a 
V.Sa. que a empresa XXXXXXXXX, contratada junto à Companhia de Engenharia de Tráfego 
– CET para a prestação de serviços de xxxxxxx, por intermédio do Contrato CET xxx/xx não 
tem cumprido regularmente suas obrigações trabalhistas, conforme atesta a documentação 
anexa. 
Por essa razão, solicitamos os préstimos de V.Sa. para adoção das medidas e providências 
julgadas cabíveis à espécie. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
NOME E SOBRENOME 
Cargo (Diretor da Área) 
 
 
 
 
 
 
(Iniciais em maiúscula do responsável pela redação e edição da CE) 
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8. Modelo de Formulário para Registro de Acompanhamento e Gerenciamento de Contrato 
 
 
 
 
     Frente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Barão de Itapetininga, 18 
CEP 01042-000 
São Paulo – SP 
Fone PABX: 3396-8000 
www.cetsp.com.br 

 
NORMA 

GESTÃO E                                       

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

NOR 063 

Página:  43/45 

8. Modelo Formulário para Registro de Acompanhamento e Gerenciamento de Contrato 
 
 
 

Verso 
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9. Modelo de Formulário para Indicação do Fiscal do Contrato e Ratificação do Gestor do 

Contrato 
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10. Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 
Com intuito de comprovar o cumprimento de Pedido de Compra, atesto com base em dados 

fornecidos pela Gerência (nome da Gerência), bem como a pedido do representante legal da 

empresa (razão social da contratada), situada à (endereço da contratada), inscrita no CNPJ sob nº 

....,  Inscrição Estadual nº ...., que a mesma firmou contrato com a COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, CNPJ nº 47.902.648/0001-17, com sede na Rua Barão de 

Itapetininga, 18, conforme o item abaixo discriminado: 

 

Ref.: (documento da contratada solicitando o Atestado) – datada de 09/07/14. 
 

Contrato nº:  

 
 

Objeto:   
 

Quantidade:  
 

Valor Total do contrato:  
 

Data de aquisição:  
 

Atraso na entrega:               
 

Qualidade dos fornecimentos:  
 

Gestor do Contrato pela CET: 

 

Gerente da área objeto do contrato: 

 

Assinatura do Diretor da área objeto do contrato: 
 
 
 
 
São Paulo, .................... ano. 
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