
Do Serviço de Planejamento e Contratos

Art. 10. Compete Serviço de Planejamento e Contratos:

I - Controlar os prazos de vencimento dos contratos;

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

para subsidiar as contratações;

III - Realizar  ou  orientar  os  responsáveis  pela  pesquisa  de  mercado  e  instrução

processual de novas contratações;

IV - Promover e instruir procedimentos para prorrogação dos contratos;

V - Analisar a vantagem econômica das renovações contratuais, realizando ou orientando

os responsáveis pela respectiva pesquisa de mercado e instrução processual;

VI - Promover  e  instruir  procedimentos  para  reequilíbrio  econômico-financeiro  dos

contratos;

VII - Promover os procedimentos de repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro dos

contratos;

VIII - Promover e instruir procedimentos para rescisão contratual e aplicação de sanções

administrativas;

IX - Alimentar  bancos  de  dados  exigidos  e  relacionados  à  administração  geral  dos

contratos;

X - Atualizar os procedimentos administrativos relacionados às contratações de acordo

com a legislação vigente;

XI - Prestar assistência aos Fiscais de Contrato, dirimindo dúvidas e concedendo a devida

orientação;

XII - Elaborar e aperfeiçoar os contratos administrativos;

XIII - Colher assinaturas em contratos, termos aditivos e apostilas;

XIV - Providenciar publicação dos contratos, termos aditivos e decisões, observando os

prazos legais;

XV - Providenciar elaboração minuta de portaria designando o Fiscal de cada contrato;

XVI - Dar suporte à chefia nos processos de negociação contratual;



XVII - Encaminhar aos Fiscais de Contratos e à Seção de Fiscalização Documental os

documentos  necessários  ao  fiel  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  dos

serviços contratados;

XVIII - Consultar  o  Gestor  de  Contrato  e  a  empresa Contratada sobre  o  interesse na

prorrogação do contrato, com antecedência mínima de 150 (cento e cinquenta) dias do

término de sua vigência;

XIX - Comunicar  o  interesse,  o  desinteresse  ou  a  impossibilidade  de  prorrogação

contratual à Coordenadoria de Administração, com antecedência mínima de 120 (cento e

vinte) dias do término da vigência do contrato;
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