
Do Serviço de Registro de Preços

Art. 10. Compete ao Serviço de Registro de Preços:

I - Acompanhar a vigência das Atas de Registro de Preços da PR/DF e das Atas às quais

a PR/DF aderir;

II - Controlar  o  quantitativo  registrado  e  baixado  nas  Atas  de  Registro  de  Preços,

informando eventuais saldos e indicando a necessidade de se iniciar novo registro de

preços  às  áreas  interessadas  com  antecedência  mínima  de  150  dias  do  término  de

vigência da Ata;

III - Fazer os encaminhamentos necessários para as adesões, solicitadas ou recebidas,

pela PR/DF, às Atas de Registro de Preços;

IV - Efetuar controle sobre os quantitativos autorizados para adesões às Atas de Registro

de Preços da PR/DF, conforme limites estabelecidos na legislação;

V -  Encaminhar a autoridade competente ocorrências que possam ensejar aplicação de

penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VI - Encaminhar ao setor competente, para negociação, eventuais pedidos de reequilíbrio

dos preços registrados;

VII - Adotar  os  procedimentos  visando  o  remanejamento  de  cotas,  encaminhando  o

pedido para autorização da autoridade competente;

VIII - Consultar  outros  órgãos  sobre  o  interesse  de  participação  em  licitações  para

Registro de Preços da PR/DF, confirmando junto aos mesmos os seus quantitativos e a

sua concordância com o objeto a ser licitado e com o termo de referência ou projeto

básico.
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