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ATO DA MESA Nº 24/2018 
De 12 de julho de 2018 

 
 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e  
Considerando as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) em cursos e palestras 
no sentido de que se autue processo próprio para registro da execução contratual; 
Considerando as atribuições do cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Contratos estabelecida pela Resolução nº 
02/2018; 
Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos adotados pela Administração; 
Considerando a participação dos setores técnicos envolvidos na elaboração e revisão da minuta de regulamento de 
execução de contratos, RESOLVE: 
 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Este ATO dispõe sobre a execução dos contratos, atas de registro de preço e demais instrumentos 
congêneres no âmbito da Câmara Municipal de São José dos Campos. 
Parágrafo único. Este ATO será aplicável às contratações decorrentes de dispensa e inexigibilidade de licitação 
quando a lei exigir a formalização de termo de contrato. 
Art. 2º A execução contratual será objeto de autuação de processo próprio, cuja abertura compete ao Chefe de 
Divisão de Gestão de Contratos que a determinará por despacho. 
§1º Sempre que a lei exigir a publicação do extrato do contrato, ou instrumento congênere, o processo de execução 
contratual não poderá ser autuado sem que a publicação tenha sido realizada na imprensa oficial. 
§2º Nas hipóteses em que a publicação prevista no §1º for dispensada, deverá o despacho de abertura apresentar 
justificativa que apresente expressamente a fundamentação da dispensa da publicação. 
§3º A autuação de processo de execução independe de arquivamento do processo licitatório que deu origem ao 
contrato. 
 
CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO PRÉVIO À AUTUAÇÃO 
Art. 3º Adjudicado o objeto contratado, o processo licitatório deverá ser encaminhado ao Chefe de Divisão de 
Gestão de Contratos para que este, na forma da lei, promova a convocação do licitante vencedor para assinar o 
termo de contrato. 
Art. 4º O termo de contrato será firmado em 03 (três) vias de igual teor devendo: 
I – 01 (uma) via ser disponibilizada à Contratada no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura; 
II – 01 (uma) via ser juntada ao processo licitatório; 
III – 01 (uma) via ser arquivada na forma prevista no art. 60 da Lei Federal nº 8.666/93. 
Art. 5º Após o termo de contrato ser assinado deverá o Chefe de Divisão de Gestão de Contratos providenciar, 
assim que possível e observado o prazo legal, a publicação do seu extrato na imprensa oficial. 
Art. 6º Publicado o extrato, deverá o Chefe de Divisão de Gestão de Contratos providenciar a juntada prevista no 
Art. 3º, II, assim como da publicação do extrato. 
 
CAPÍTULO III 
DA ABERTURA DO PROCESSO 
Art. 7º O despacho de abertura deverá conter referência ao número do processo licitatório e à modalidade que deu 
origem à contratação. 
Art. 8º Acompanhará o despacho de abertura do processo de execução contratual: 
I – Cópia integral do Edital da Licitação e seus Anexos; 
II – Cópia do termo de Adjudicação do objeto; 
III – Cópia da publicação em imprensa oficial do termo de Adjudicação; 
IV – Comprovante da prestação de contas acerca do resultado do processo licitatório no sistema AUDESP, quando 
obrigatório; 
V – Cópia da proposta apresentada pela Contratada na Licitação; 
VI – Cópia do Contrato; 
VII – Cópia da publicação em imprensa oficial do extrato do contrato; 
VIII – Comprovante da prestação de contas referente ao contrato no sistema AUDESP, quando obrigatório; 
IX – Relatório elaborado pelo Chefe de Divisão de Gestão de Contratos, ou por servidor a ele subordinado, 
contendo resumo das informações consideradas mais relevantes na rotina de execução contratual. 
Parágrafo único. Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação abrangidos por este ATO, a cópia do Termo 
de Referência ou do Projeto Básico substituirá a cópia do Edital. 
Art. 9º Após a autuação ser realizada pelo setor competente, os autos deverão ser remetidos ao Chefe de Divisão 
de Gestão de Contratos. 
 
CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 10. Compete ao Chefe de Divisão de Gestão de Contratos os demais atos da execução contratual, ressalvada a 
competência do Ordenador de Despesas ou por ele delegada a outro servidor. 
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§1º. As notícias de fato e os processos administrativos decorrentes de fatos ocorridos na execução contratual serão 
autuadas em apartado cabendo ao Chefe de Divisão de Gestão de Contratos certificar nos autos da execução a 
abertura e o encerramento desses procedimentos. 
§2º. Os aditamentos e apostilamentos de contratos deverão ser realizados nos autos da execução. 
Art. 11. Os casos que não puderem ser resolvidos nos termos deste ATO serão resolvidos pelo Secretário Geral, 
ouvido o Chefe de Divisão de Gestão de Contratos, o Diretor de Finanças, Orçamento e Recursos Materiais e o 
Secretário de Administração, Finanças e Pessoal. 
Art. 12. Será responsabilidade do Chefe de Divisão de Gestão de Contratos dar ciência ao Secretário Geral dos 
processos de execução contratual em andamento no prazo de 15 (quinze) dias contados da posse do mesmo. 
Art. 13. Este ATO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Plenário "Mário Scholz", 12 de julho de 2018. 
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