
Atribuições da Divisão de Contratos 

 
 

• Verificar necessidade de Reajuste. Monitorar os Contratos, a fim de identificar aqueles 
que devem ser reajustados por índices através de Apostilamento. 

• Monitorar vigências. Controle de vigência dos Contratos de Serviço continuado, não 
continuado e de Receita, a fim de verificar Contratos próximos do final da vigência. 
dando auxílio aos gestores dos respectivos Contratos. 

• Verificar Encerramentos. Verificar quais Contratos estão com a vigência perto do limite 
legal, monitorando os que não poderão mais ser prorrogados. 

• Cobrar, receber e analisar pronunciamento de gestores. Cobrar abertura de novos 

processos licitatórios bem como pronunciamento de renovação quando for o caso, 

analisando-os. 

• Aditamento aos Contratos. Elaborar Termo Aditivo de renovação da vigência, acréscimo 
de valor, reequilíbrio econômico e financeiro ou outro objeto que seja necessário. 

• Emitir Contratos, Termos de Concessão, autorização, cooperação e congêneres. 
Preencher as minutas dos Contratos de acordo com as informações contidas nos 
processos. 

• Elaborar as minutas de contratos oriundos de dispensa/inexigibilidade – Não há minuta 
de edital nesses casos. 

• Publicar Contratos e Aditivos. Serpro/hod ou InCom (receitas). 

• Encaminhar Termos ao Representante. Encaminhar Apostilamentos, vias dos Contratos 
e Aditivos para assinatura dos Representantes Legais das contratadas. 

• Arquivar Termos. Arquivar Contratos, Aditivos e Apostilamentos assinados. 
• Notificar Gestores. Alimentando o sistema ContratosGov com os PDF’s dos Termos, 

assim como os extratos de publicação. 
• Atividades de Garantia. Pedir, cobrar e analisar apresentação de garantia ou sua 

renovação e liberar Caução. 
• Designar, substituir de gestores de Contrato. Designação ou substituição de gestores 

através de Portaria. 

• Controlar volta de documentos. Solicitar e cobrar a apresentação de contratos, aditivos, 

apostilamentos de acordo com prazo legal. Enviar ofícios se necessário, fazendo o 

devido controle. 

• Enviar ofícios. Meio oficial de cobranças, com observância dos prazos legais, quando 
não atendidos por outros meios a devolução de contratos, aditivos, apostilamentos, 

garantias e etc. 
• Elaborar e acompanhar eventos de rescisão, anulação, retificação, convalidação etc 

relacionados a contratos e seus termos. 

 


