
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 2ª REGIÃO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA PRR2 N.º 129, DE 16 DE MARÇO DE 2017.

Altera a Portaria PRR2 nº 001, de 09 de janeiro de 2017, que regulamenta a
gestão e fiscalização dos contratos administrativos firmados pelo Ministério
Público  Federal  no  âmbito da Procuradoria  Regional  da  República  da 2ª
Região.

O PROCURADOR-CHEFE 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 786, de 29 de setembro de 2015,

CONSIDERANDO a necessidade de constante aprimoramento dos procedimentos de

gestão e  fiscalização dos contratos,  bem como adequação destes ao regime de teletrabalho e  à

iminente tramitação eletrônica dos procedimentos de gestão administrativa (PGEA), resolve:

Art. 1º. Alterar a redação do art. 22, da  Portaria PRR2 nº 001, de 09/01/2017, que

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 22. …............................

Parágrafo único. O atesto a que se refere o caput deste artigo poderá ser substituído

pelo  Termo  de  Recebimento  Definitivo,  previsto  no  Anexo  I  desta  Portaria,  observando-se  o

disposto no art. 63, da Lei nº 4.320/64, c/c art. 73, da Lei nº 8.666/93.”

Art. 2º. Alterar o teor do “Anexo I – Modelo de Termo de Recebimento Definitivo”,

da Portaria PRR2 nº 001, de 09/01/2017, conforme o Anexo I desta Portaria.
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  23  mar.  2017,  caderno
administrativo, p. 10.
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Anexo I – Modelo de Termo de Recebimento Definitivo

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

D ata  d e  en trega  d o  d oc .  F i s ca l :

C on tra to  (núm ero /an o) :

N ota  d e  em p en h o:

D es cr i ção /Ob je to :

U n id ad e  b en ef i c iad a :

Por este  instrumento,  os  servidores  abaixo identificados atestam,  para  fins  de cumprimento  do

disposto no art. 73, da Lei n.º 8.666/93, art. 63 da Lei nº 4.320/64 e da Portaria PRR2 n.º 01/2017,

de 09 de Janeiro de 2017, que o(s) serviço(s) ou bem(ns) integrante(s) do termo contratual/nota de

empenho acima identificado(s) possui(em) qualidade/quantidade compatível com a especificada no

Termo de Referência / Projeto Básico.

À Coordenadoria de Administração, para as providências cabíveis.

Rio de Janeiro, _____ de ___________ de _______

Fis ca l  Técn ico F i s ca l  A dm in i s t ra t ivo

______________________
As s in a tu r a  e  car im bo

______________________
As s in a tur a  e  car im bo
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