
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 2ª REGIÃO

PORTARIA Nº 15, DE 7 JANEIRO DE 2016.

Revogada pela Portaria PRR2 nº 38, de 23 de janeiro de 2017.

Designa servidores para a subcomissão de Obras referente à fiscalização e ao
acompanhamento da prestação de serviços de elaboração de projeto básico,
caderno de especificações e encargos, planilha de quantidades e preços, para
instalação de sistema integrado de circuito fechado de televisão (CFTV) na
nova sede e anexos da Procuradoria Regional da República – 2ª Região.

O  PROCURADOR-CHEFE  SUBSTITUTO  DA PROCURADORIA REGIONAL

DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que

lhe são conferidos pelo artigo 50, II, da  Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, pelo

artigo 55, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 357 de 5

de maio de 2015) e pela Portaria PGR nº 787, de 29 de setembro de 2015, resolve:

Art.  1º. Designar  os  servidores  abaixo  relacionados  para,  sob  a  presidência  do

primeiro, constituírem a subcomissão de Obras para o acompanhamento e fiscalização quanto à

prestação  de  serviços  de  elaboração  de  projeto  básico,  caderno  de  especificações  e  encargos,

planilha  de  quantidades  e  preços,  para  instalação  de  sistema  integrado  de  circuito  fechado  de

televisão (CFTV), referente ao processo administrativo nº 1.02.000.001461/2015-64, da nova Sede

da Procuradoria Regional da República - 2ª Região, situada à Av. Almirante Barroso nº 54 - Centro -

Rio de Janeiro – RJ, e seus anexos.

1. ALAN AQUINO DE SOUZA, matrícula nº 14633-1;

2. ALVARO RAMOS VIEIRA NETO, matrícula nº 13056-7;

3. GLEIPHYSON SANTANA DE LIMA, matrícula nº 26132-7;

4. RENATO DOS SANTOS BARCELLOS, matrícula nº 24138-5;

5. MARCOS THOMPSON VIEGAS LERARIO, matrícula nº 15098-3.

Art. 2º.  O presidente da subcomissão será substituído nos seus impedimentos pelo
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servidor ALVARO RAMOS VIEIRA NETO, matrícula nº 13056-7.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor nesta data.

NEWTON PENNA
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