
Da Divisão de Contratações e Gestão Contratual
- DCGC -

Art. 10. À Divisão de Contratações e Gestão Contratual compete: 

I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução das atividades relacionadas à

contratação de bens e serviços, bem como a gestão e fiscalização destes;

II - Propor ao Coordenador de Administração a adoção de políticas e diretrizes no âmbito

da  Unidade  Administrativa  de  Gestão  do  Ministério  Público  Federal,  visando  ao

aprimoramento e à padronização das atividades mencionadas no inciso anterior;

III - Zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações;

IV - Prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de termos

de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações;

V - Elaborar, em conjunto com a área requisitante, termos de referência e projetos básicos

para subsidiar as contratações;

VI - Encaminhar à autoridade competente, mediante relatório fundamentado, o processo

administrativo devidamente instruído, para decisão sobre a contratação direta ou licitação;

VII - Realizar o acompanhamento das contratações, desde a identificação da necessidade

até a entrega do objeto;

VIII - Desenvolver e propor modelos, métodos e processos de trabalho pertinentes a sua

área de atuação;

IX - Exercer as atividades relacionadas à gerência de registro de preços;

X - Zelar  pela  instrução  dos  processos  administrativos  relacionados  às  contratações

diretas;

XI - Elaborar minutas de contratos, aditivos, apostilas e outros instrumentos similares;

XII - Analisar  a  vantagem  econômica  das  renovações  contratuais,  realizando  ou

orientando os responsáveis pela respectiva pesquisa de mercado e instrução processual;

XIII - Orientar e prestar suporte técnico aos fiscais de contratos;

XIV - Promover a gestão documental dos contratos no âmbito da Unidade Administrativa

de Gestão e das Unidades Administrativas Vinculadas;

XV - Acompanhar  e  monitorar,  com  os  respectivos  fiscais,  os  prazos  contratuais  de



responsabilidade da Unidade Administrativa de Gestão e das Unidades Administrativas

Vinculadas;

XVI - Expedir ou receber representações e comunicações sobre infrações praticadas por

licitantes e contratados;

XVII - Propor ao Coordenador de Administração, de ofício ou por provocação do fiscal do

contrato, a instauração de processo administrativo em face de licitantes e contratados;

XVIII - Praticar os atos necessários à instrução dos processos administrativos;

XIX - Encaminhar notificação às empresas ou pessoas físicas envolvidas para o exercício

do  contraditório  e  ampla  defesa  em  processos  de  apuração  de  infração  contratual,

mantendo  o  controle  de  prazos  e  o  registro  e  acompanhamento  dos  processos  de

aplicação de penalidades;

XX - Encaminhar  relatório  conclusivo  com proposta  de  arquivamento  ou  aplicação  de

penalidades administrativas;

XXI - Registrar, nos sistemas pertinentes, as sanções aplicadas; e

XXII - Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente.
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