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. . •CONSELHO FEDERAL DE MEDiCiNA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

P O R T A R I A N° 009/2012 .

o Presidente e o. 1° Secretário do Conselho -Regional de
Medi<;ini1.do Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhes confere a Lei
3.268/57 de 30 de setembro de 1957, regulámentada pelo D~ereto n° 44.Ó45,
de 19 'de julho de ']958, respectiva e' posteriormente' alterados pela Lei nO.
J1.000,de 15'de de:wmbro de 2004, e Decreto n° 6:821,?e 14 de abril de 2009;.

. \ .
Considerando a necessidade do preparo. de Termos Aditivos; Notificações,
acompanhamento, 'eontro'Iee conelusão da contratação, confccção e publicação
. dos extratos,. emissão d.os instrumentos contratuais além de um suportc aos
atos' formais. a screm praticados péla Administraç.ão. I

Considerando que este Regional não possui um setor para continuidadc,
finaJização c padronização dos contratos, bem como para acompanhamento c:
fiscalização da atuação do.fiscal de contrato.
Considerando o decidido em Reunião de Diretoria realizada no dia•
02/04/2012.

RESOLVEM:

Art. 1° - Criar o Setor de Contratos. que devcrá funcionar
com as seguintes atribuições:

. i. . Preparo, aeompéJ.nhamento; controle e concJusão da Contratação;
11. emissão dos instrúmentos cOlí.tratuais, termos 'aditivos, Notificações;

m. dar suporte aos atos formais a serem:pratieádos pela Administração;
IV, Outras atribuições e responsabilidades:. '

• Instrução dos processos com respectivos despàchos e juntada .de
documentos, compreendendo o arquivamcnto cronológico dos contratos
firmados pela Administração, seus Termos Aditivos e demais documentos
relativos às contrataçqes (documentos originais);
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• Vigilãncia cm, relação à cmissão de Port.;lrias de dcsignação de fiseGlis,
periodicidade de' reajustes, termos de recegim'ento provisório e definitivo;
, valores contratados (atendendo aos limites legais);

. • Acompanhamento do andamento das, solieitações de T~rmos Adilivos de
prazo, acréscimos ç supressões;

• Processamento dos pedidos de reajuste, repaetuação e. recquiIíbrio
econõmico-financeiro, • vcrificando os p'ressupostos" juslificativas e

•documenlos necessários;

"

..

,
• Preparação de Minutas de Instnimentos Contratuais para inclusão em

editais de certames lieitatórios e de contratos oriundós do Dispensa de
" Licitação e Inexigibilidade, Termos Aditivos;

• Aos contratoS firmados: Notificações, .Intimações e demais documentos
relacionados;

•
• COl;1lrole.c acompanhamento da vigência, do Conlrato através de

Planilhas elaborad~s pelos fiscais de contrato,;
"• Informação. aós. petores competentes sobre, os prazos de vigência çlos

contratos e validade dás garantias presladas pelas conlratadas, alravés
de relató~ios, periódicQs encaminhado~ a todos os envolvidos' na
. contratação;

• Fiscalização da atuação do. fiscal de contrato, inClusive notificando-o
quando deixar de agir;

• Expedição de relatório sobre a aluação do fiscal e encaminhamento à
Diretoria;

•. Realização dos ,procociimentos relativos às Notificações para adequÇl.ções
,durante aexecução dos contratos;

• Fornecimentó de subsidias à Autoridade Administratiya Superior 'para os
procedimentos de aplicação de penalidades, se for o caso;

• Recebimenlo c providências de todas iJ.s'demandas dos fiscais dos
contratos;

Art. 2° -, O selor de conlratos 'será' gerido por; Grrente de

Contratos que será nomeadó por Portària por período não inferior a 12 (doze)

meses.

Art. 3° - O gerente do setor de contratos, perceberá

gratificação', equivalente a paga .aos' membros' 'da Comíssão
-,
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Permanente de Licitação, contudo, poderá cumulá-la com atividade.

'de prego~iro e membro'd-a equipe de apoio, .

Art. 46 ~ Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Ad:. 5° , Revogam-se as disposições em contrário.

.• Art. 6° - Dê-se ciência e cumpra-se.

,- ,

Aracaju, 02 de abril ,de 2Ó12,

. I
.'Conselheiro Jos'

Presid -
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