
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 106, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe  sobre  as  atribuições  da  Coordenadoria  de  Administração  da
Procuradoria  da  República  em  Rondônia  e  respectivos  setores  a  ela
vinculados.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE  RONDÔNIA,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  no  inciso  II  do  artigo  50  da  Lei

Complementar  75/93,  de  20  de  maio  de  1993,  e  considerando  a  necessidade  de  disciplinar

atribuições não contempladas no Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal

instituído pela  Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015 no âmbito da Coordenadoria de

Administração da PR-RO,

RESOLVE:

Art.  1º  Definir  as  atribuições  da  Coordenadoria  de  Administração  da  PR-RO  e

respectivos setores a ela vinculados.

Art. 2° A Coordenadoria de Administração tem a seguinte composição (Portaria SG/

MPF nº 382, de 5 de maio de 2015):

I – Coordenador de Administração;

II – Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas; 

III – Seção de Execução Orçamentária e Financeira; 

IV – Seção de Contratações e Gestão Contratual;

V – Setor de Manutenção e Serviços Gerais; 

VI – Setor de Logística. 

Art. 3º À Coordenadoria de Administração compete (Portaria SG/MPF nº 382, de 5

de maio de 2015): 

I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas a aquisições,

contratações e gestão contratual; patrimônio, almoxarifado e serviços gerais; gestão socioambiental;

logística, manutenção e infraestrutura; e execução orçamentária e financeira dos recursos destinados
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à unidade; 

II - orientar tecnicamente as Procuradorias da República nos Municípios – PRMs,

vinculadas à PR-RO, na execução das atividades especificadas no inciso I, no que for cabível; e 

III - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata. 

Art.  4º  São  atribuições  específicas  do  Coordenador  de  Administração,  propor

(Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015): 

I - políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível local, alinhadas ao

Planejamento Estratégico Institucional;

 II - a homologação de pregão, assim como a adjudicação e a homologação de outras

modalidades de licitação, conforme o caso; 

III - a abertura de processo para a aquisição de bens ou contratação de serviços por

licitação, mediante adesão a ata de registro de preços, dispensa ou inexigibilidade de licitação, após

devidamente  instruído  pela  área  competente,  atendendo  aos  prazos  previstos  no  calendário  de

contratações, conforme o caso; 

IV - a alienação de bens móveis ao Secretário Estadual; 

V - a instauração dos processos administrativos visando a apuração de infrações em

desfavor de licitantes e contratados; e 

VI  -  a  aplicação  de  penalidades  ou  o  arquivamento  de  processo  administrativo

instaurado em desfavor de licitantes e contratados. 

Art. 5º São atribuições da Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas (Portaria

SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015): 

I - planejar, organizar, supervisionar e monitorar as licitações e cotações eletrônicas; 

II  -  orientar  as  PRM´s sobre os  procedimentos  licitatórios  e  disputas  eletrônicas,

quando for o caso; 

III - elaborar os editais das licitações; 

IV - revisar tecnicamente os processos de licitação, antes de ser submetido à decisão

do ordenador de despesas; e 

V - planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades desenvolvidas pela

Comissão  Permanente  de  Licitação,  pelas  Comissões  Especiais  de  Licitação  e  pela  equipe  de

pregão. 
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Art. 6º Compete ainda à Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas:

I - elaborar relatório estatístico anual das licitações realizadas, incluindo as desertas e

fracassadas, com a demonstração do nível de concorrência e economia alcançada, e apresentar o

resultado  e  sugestões  de  melhorias  à  chefia  superior  até  o  dia  31de  janeiro  do  exercício

subsequente; 

II - alimentar o Sistema de Gestão Administrativa – SGA e o Sistema Único, ambos

de acordo com as orientações normativas próprias, nos limites de suas atribuições; 

III - elaborar e manter atualizado checklist para os processos licitatórios de pregões;

e 

IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata. 

Art. 7° Compete à Seção de Execução Orçamentária e Financeira (Portaria SG/MPF

nº 382, de 5 de maio de 2015): 

I  -  planejar,  organizar,  supervisionar  e  monitorar  as  atividades  do seu âmbito de

atuação; 

II – realizar os procedimentos relativos a empenhos, tais como: emissão, reforços e

anulações; 

III - proceder à apuração e manter posição atualizada dos saldos orçamentários, bem

como das despesas para inscrição em “Restos a Pagar”; 

IV - prestar informações em processos relativos às despesas de consumo, serviços ou

bens de capital; 

V - fornecer as informações necessárias à elaboração da proposta de programação e

reprogramação orçamentária, assim como para subsidiar a tomada de contas anual do Ministério

Público Federal; 

VI - emitir documentos pertinentes ao pagamento de despesas; 

VII - efetuar e controlar o pagamento de todas as despesas no âmbito da Unidade; 

VIII  -  alimentar  e  manter  atualizados sistemas informatizados institucionais,  bem

como planilhas de acompanhamento de despesas; 

IX - registrar, controlar, instruir e acompanhar os processos de suprimentos de fundos

e orientar tecnicamente os supridos; 

X - emitir Guias de Recolhimento da União - GRU, para ressarcimento de valores,
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expedindo orientações, conforme a necessidade, bem como acompanhar o efetivo recolhimento; 

XI - manter atualizado o rol de responsáveis, em sistema próprio; 

XII  -  efetuar  análise,  correção,  registros,  lançamentos,  atualização,  bem  como

proceder aos envios necessários, dentro da sua esfera de atribuição, em sistemas informatizados,

conforme o caso; 

XIII  -  acompanhar  a  tramitação  dos  projetos  de  lei  de  créditos  orçamentários

enviados ao Congresso Nacional; e 

XIV - acompanhar, a partir da tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional,

os sistemas inerentes ao Orçamento – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP,

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, dentre outros – até o término

do exercício financeiro. 

Art. 8º Compete ainda à Seção de Execução Orçamentária e Financeira: 

I - emitir demonstrações financeiras, relatórios e outros documentos pertinentes ao

controle e à movimentação de recursos, bem como elaborar planilhas relativas a assuntos de sua

competência; 

II  -  reforçar,  mensalmente,  os  empenhos  estimativos  referentes  aos  contratos  de

serviços de natureza continuada, independentemente do recebimento das faturas correspondentes; 

III - comunicar à Coordenadoria de Administração os eventuais atrasos nos repasses

dos recursos destinados aos pagamentos de despesas; 

IV – acompanhar os empenhos não liquidados e os restos a pagar, encaminhando,

bimestralmente, relatório impresso do SIAFI à Coordenadoria de Administração, para avaliação e

providências; 

V - remeter, tempestivamente, ao responsável pelos registros da Conformidade de

Gestão dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema

SIAFI  os  documentos  hábeis  que  comprovem  as  operações  realizadas  no  bojo  dos  processos

administrativos finalizados na SEOF; 

VI - emitir e encaminhar a DIRF anual, de acordo com manual próprio; 

VII - realizar as retenções e recolhimentos de tributos quando dos pagamentos aos

fornecedores, mantendo regulares a GFIP/SEFIP correspondentes, encaminhando os comprovantes

das retenções realizadas para os contribuintes; 

VIII  -  diligenciar  para  que  todas  as  despesas  realizadas  e  não  pagas  dentro  do



exercício financeiro sejam inscritas em restos a pagar, para evitar reconhecimento de dívidas; 

XIX - realizar atividades relacionadas à confecção do Relatório de Gestão, quanto

aos aspectos orçamentários e financeiros, de acordo com as respectivas normas de execução; 

X - realizar os pagamentos de acordo com normas legais vigentes e/ou calendários de

pagamentos; 

XI-  alimentar  e  manter  atualizado o Sistema de  Gestão  Administrativa  – SGA e

Sistema Único, de acordo com o manual próprio, nos limites de suas atribuições; 

XII – orientar os supridos das unidades do MPF/RO quanto à correta alimentação do

SGA com as  informações decorrente das  concessões e  prestações  de contas  de suprimentos  de

fundos, bem como adotar as demais providências relacionadas a esse tema; e 

XIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata. 

Art. 9º. São atribuições da Seção de Contratações e Gestão Contratual (Portaria SG/

MPF nº 382, de 5 de maio de 2015): 

I  -  planejar,  organizar,  supervisionar  e  monitorar  a  execução  das  atividades

relacionadas à contratação de bens e serviços, bem como a gestão e fiscalização destes; 

II  -  propor  ao  Coordenador  de  Administração  a  adoção  de  políticas  e

diretrizesvisando  ao  aprimoramento  e  à  padronização  das  atividades  mencionadas  no  inciso

anterior; 

III - zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações; 

IV - prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de

termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações; 

V - elaborar, em conjunto com a área requisitante, termos de referência e projetos

básicos para subsidiar as contratações; 

VI  -  encaminhar  à  autoridade  competente,  mediante  relatório  fundamentado,  o

processo administrativo devidamente instruído, para decisão sobre a contratação direta ou licitação; 

VII  -  realizar  o  acompanhamento  das  contratações,  desde  a  identificação  da

necessidade até a entrega do objeto; 

VIII - desenvolver e propor modelos, métodos e processos de trabalho pertinentes a

sua área de atuação; 

IX - exercer as atividades relacionadas à gerência de registro de preços; 
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X - zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações

diretas; 

XI  -  elaborar  minutas  de  contratos,  aditivos,  apostilas  e  outros  instrumentos

similares; 

XII  -  analisar  a  vantagem  econômica  das  renovações  contratuais,  realizando  ou

orientando os responsáveis pela respectiva pesquisa de mercado e instrução processual; 

XIII - orientar e prestar suporte técnico aos fiscais de contratos; 

XIV  -  promover  a  gestão  documental  dos  contratos  no  âmbito  das  Unidades

vinculadas; 

XV -  acompanhar  e  monitorar,  juntamente  com os  respectivos  fiscais,  os  prazos

contratuais de responsabilidade da PR-RO e das PRMs; 

XVI - expedir ou receber representações e comunicações sobre infrações praticadas

por licitantes e contratados; 

XVII - propor ao Coordenador de Administração, de ofício ou por provocação do

fiscal do contrato, a instauração de processo administrativo em face de licitantes e contratados; 

XVIII - praticar os atos necessários à instrução dos processos administrativos; 

XIX -  encaminhar  notificação  às  empresas  ou  pessoas  físicas  envolvidas  para  o

exercício  do  contraditório  e  ampla  defesa  em  processos  de  apuração  de  infração  contratual,

mantendo o  controle  de prazos  e  o  registro  e  acompanhamento  dos  processos  de aplicação de

penalidades; 

XX - elaborar e encaminhar relatório conclusivo com proposta de arquivamento ou

aplicação de penalidades administrativas; 

XXI - registrar, nos sistemas pertinentes, as sanções aplicadas; e 

XXII - providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente. 

Art. 10. Compete ainda à Seção de Contratações e Gestão Contratual: 

I  –  adotar  procedimentos  inerentes  à  gestão  e  fiscalização  dos  contratos

administrativos firmados pelo MPF, de acordo com a Portaria SG/MPF Nº 110, de 6 de fevereiro de

2015, ou outro instrumento que venha a substituí-la; 

II  -  providenciar  a  publicação  dos  contratos,  termos  aditivos  e  decisões,  com

observância dos prazos legais; 

III -  alimentar e manter atualizado o Sistema de Gestão Administrativa – SGA e
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Sistema Único, de acordo com o manual próprio, nos limites de suas atribuições; 

IV – alimentar o SGA com as informações referentes ao gerenciamento dos registros

preços, nos limites de suas atribuições; 

V - padronizar os modelos de termos de contratos, cartas-contrato, termos aditivos,

termos circunstanciados de recebimentos,  atestes,  formulários  diversos,  notificações,  certidões e

outros expedientes necessários à correta gestão e fiscalização dos contratos; 

VI - estabelecer canal de comunicação direta com os fiscais, por meio de lista de e-

mail e outros recursos disponíveis, para facilitar a troca de informações e a permanente orientação; 

VII - participar dos projetos, estudos, pesquisas e propostas que visem a otimização

dos processos de trabalho de contratações e de gestão contratual; 

VIII - elaborar e implementar rigoroso controle de prazos contratuais dos contratos

celebrados  pelo  MPF/RO,  para  facilitar  providências  tempestivas  e  evitar  descumprimento  de

qualquer prazo legal estabelecido; 

IX  -  elaborar  relatórios  gerenciais  semestralmente  e  propor  medidas  de

aprimoramento das rotinas e procedimentos, quando for o caso; 

X  –  elaborar  checklist  para  os  processos  administrativos  de  dispensas,

inexigibilidades, cotações eletrônicas e adesões de atas de registros de preços; e 

XI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata. 

Art. 11. São atribuições do Setor de Manutenção e Serviços Gerais (Portaria SG/MPF

nº 382, de 5 de maio de 2015): 

I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução dos serviços de apoio

administrativo; limpeza e conservação; copeiragem; jardinagem; e outros de natureza similar. 

Art. 12. Compete ainda ao Setor de Manutenção e Serviços Gerais: 

I - realizar atividades relacionadas às especificações dos materiais a serem adquiridos

e ao detalhamento dos serviços a serem contratados, inclusive, as pesquisas de preços pertinentes às

suas atribuições; 

II  -  auxiliar  na  elaboração  de  termos  de  referência  e  pesquisas  de  preços  para

contratação de bens e serviços relacionados à sua esfera de competência; 

III - realizar o recebimento, conferência e controle dos materiais para execução de

serviços  de  limpeza  e  conservação  na  PR-RO;  IV  –  realizar  mensalmente,  os  procedimentos
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pertinentes  ao  Acordo  de  Nível  de  Serviços  objeto  de  contratos  do  MPF/RO,  encaminhando,

devidamente preenchido e assinado à SECGC; 

V  -  elaborar  relatórios  gerenciais  semestralmente  e  propor  medidas  de

aprimoramento das rotinas e procedimentos, quando for o caso; 

VI – prestar apoio administrativo à Coordenadoria de Administração, tais como: 

a) vistoriar, de forma permanente, as dependências da PR-RO, com o fito de aferir a

regularidade  dos  serviços  terceirizados,  bem como  o  correto  funcionamento  dos  equipamentos

condicionadores de ar e a regularidade do sistema de iluminação elétrica; 

b)  identificar  e  providenciar  o  necessário  à  manutenção  e  conservação  dos  bens

móveis da PR-RO; 

c) identificar e providenciar o necessário à manutenção predial não contemplada nas

atribuições da área de engenharia;

d) providenciar tempestivamente o necessário à recarga dos extintores das unidades

do MPF/RO; e

e) acompanhar, quando existente, de forma permanente o sistema informatizado de

avaliação dos serviços terceirizados, e adotar as providências que forem necessárias em razão das

informações que vier a ter conhecimento. 

VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Art. 13. São atribuições do Setor de Logística (Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio

de 2015): 

I - planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas ao material de

consumo e ao material permanente no âmbito da PR-RO e PRMs; 

II- promover a aquisição de material de consumo e bens permanentes, atendendo a

critérios de sustentabilidade, economicidade e padronização; 

III-  gerir  o  material  de  consumo  disponível  no  almoxarifado,  assim  como  os

materiais  permanentes  constantes  do  patrimônio  da  PRRO,  propondo,  quando  cabível,  o

desfazimento, em observância aos critérios de sustentabilidade e padronização; 

IV-  manter  o  material  de  consumo  disponível  no  almoxarifado,  assim  como  os

materiais permanentes em estoque adequadamente acondicionados; 

V-  controlar  os  registros  patrimoniais  e  contábeis  dos  bens  imóveis  afetados  ao
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Ministério Público Federal, no âmbito da PR-RO; e 

VI – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata. 

Art. 14. Compete ainda ao Setor de Logística: 

I  -  elaborar  e  consolidar  as  demandas  de  material  permanente  e  de  consumo,

parametrizando as aquisições de acordo com o consumo efetivamente realizado em período anterior

e o crescimento populacional do MPF, nos prazos estabelecidos no calendário de contratações; 

II - quantificar a necessidade de materiais de consumo previstas para o exercício

seguinte  em  planilha  a  ser  apresentada  à  Coordenadoria  de  Administração,  de  acordo  com  o

Calendário de Contratações, de forma que não haja subestimação nem superestimação do material

de consumo a ser licitado; 

III - zelar pela correta guarda e armazenamento dos materiais de consumo, primando

pela conservação e segurança destes; 

IV - efetuar minuciosa conferência dos materiais a serem incorporados, identificando

quantitativos, especificações, valor e prazo de garantia; 

V  -  fixar  a  plaqueta  com  a  numeração  sequencial,  nos  materiais  permanentes,

atribuindo  o  registro  patrimonial  ao  bem,  observando  a  padronização  do  local  de  afixação  da

plaqueta patrimonial para cada tipo de bem, de forma a facilitar a realização do inventário anual,

distribuindo bens para uso somente quando estiverem devidamente incorporados e emplaquetados; 

VI - identificar os materiais com prazo de validade próximo do vencimento e adotar

providências no sentido de evitar a existência de materiais vencidos no almoxarifado, comunicando

o fato tempestivamente à Coordenadoria de Administração; 

VII  –  diligenciar  junto  aos  fornecedores  no  sentido  de  sanear  irregularidade

identificada no material ou nos documentos de entregas de materiais; 

VIII  –  realizar  tempestivamente  as  baixas  referentes  aos  materiais  de  consumo

retirados do estoque por meio de requisições; 

IX – realizar o fechamento do Relatório Mensal de Bens Móveis – RMB, Relatório

de  Movimentação  de  Almoxarifado  –  RMA,  conferindo  se  os  valores  registrados  no  Sistema

ASIWEB correspondem aos do sistema SIAFI, em cada conta contábil; 

X – analisar os saldos dos relatórios mensais de depreciação, aferir sua conformidade

com os sistemas Asiweb e SIAFI e providenciar os ajustes que forem necessários; 



XI - utilizar o método PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai, para distribuir os

materiais  de  consumo  existentes  no  almoxarifado,  para  evitar  prejuízos  decorrentes  do  uso  de

materiais que foram adquiridos por último e a guarda daqueles adquiridos há mais tempo; 

XII  -  comunicar  imediatamente  à  Coordenadoria  de  Administração  os  eventuais

extravios, furtos ou roubo de material, para adoção das medidas administrativas necessárias; 

XIII - elaborar termos de referência e pesquisas de mercado para as aquisições de

bens de sua competência; 

XIV - coordenar e planejar em conjunto com as PRMs a programação periódica das

aquisições de materiais de consumo para as unidades do MPF/RO; 

XV - emitir termos de responsabilidade de bens patrimoniais e mantê-los atualizados

de forma permanente, realizando conferências mensais, por amostragem, e regularizar as eventuais

inconsistências, de sorte que os controles físicos correspondam aos registros do Sistema ASIWEB; 

XVI  -  comunicar  à  Coordenadoria  de  Administração  as  eventuais  divergências

constatadas no levantamento dos bens do almoxarifado, bem como as movimentações de bens em

desacordo com o regulamento interno da PR-RO; 

XVII  -  atender  às  requisições  de  material  das  Unidades  de  acordo  com  a

disponibilidade de estoque e as normas estabelecidas; 

XVIII - diligenciar para que a manutenção dos bens permanentes em garantia sejam

feitas tempestivamente, para evitar prejuízos; 

XIX - encaminhar nota de empenho de aquisição de bens permanentes e de consumo

aos  fornecedores,  colher  o  comprovante  de  recebimento  e  adotar  as  demais  providências

relacionadas ao respectivo recebimento do objeto contratado; 

XX – realizar, após autorização do ordenador de despesas, o registros cabíveis no

sistema ASIWEB e SIAFI, referente ao recebimento e pagamento de bens; 

XXI  -  propor  à  Coordenadoria  de  Administração  o  desfazimento  dos  bens

classificáveis como ociosos,  recuperáveis,  irrecuperáveis e antieconômicos,  à  luz do Decreto nº

9.373, de 11 de maio de 2018 e/ou Manual de Normas e Procedimentos da PRRO; 

XXII - realizar, quadrimestralmente, conferência dos bens de consumo existentes no

almoxarifado  e  comunicar  à  Coordenadoria  de  Administração  as  eventuais  inconsistências

constatadas, principalmente em relação ao sistema ASIWEB; 

XXIII - atualizar no SPIUNET, no limite de sua competência, os dados dos imóveis

da União sob a responsabilidade do MPF/RO, bem como os locados, de acordo com as instruções



do  Manual  do  próprio,  acompanhando  rigorosamente  as  vigências  dos  termos  de  entrega  dos

imóveis; 

XXIV - alimentar e manter atualizado o Sistema de Gestão Administrativa – SGA e

Sistema Único, de acordo com o manual próprio, nos limites de suas atribuições; 

XXV  –  acompanhar,  mensalmente,  as  transferências  internas  entre  Unidades

Gestoras que envolvam o MPF/RO, de modo que os registros nos sistemas ASIWEB e SIAFI sejam

realizados tempestivamente; 

XXVI - manter controle dos bens de consumo e permanente registrados em Atas de

Registro de Preços em que a PR-RO seja o órgão gerenciador ou participante; 

XXVII  -  elaborar  relatórios  gerenciais  semestralmente  e  propor  medidas  de

aprimoramento das rotinas e procedimentos, quando for o caso. 

Art. 15 São atribuições comuns ao Supervisor de Licitações e Chefes de Seção ou

Setor vinculados à Coordenadoria de Administração: 

I – representar a unidade nos assuntos de sua competência; 

II – responder pela unidade perante a chefia imediata; 

III  –  elaborar,  em  conjunto  com  a  sua  equipe,  as  programações  periódicas  da

unidade, dentre elas as demandas de materiais permanentes nos prazos estabelecidos no calendário

de contratações para o setor, bem como as necessidades de cursos para a equipe; 

IV – organizar  e distribuir  as tarefas  entre  os membros da equipe,  orientando-os

tecnicamente na execução das atividades; 

V  –  exercer  controles  para  o  desenvolvimento  do  trabalho,  objetivando  a

racionalização e a elevação dos padrões de desempenho; 

VI – coordenar as atividades, visando ao alcance das metas da unidade, conforme

estabelecido pela chefia imediata; 

VII – manter o ambiente de trabalho propício à produtividade, ao desenvolvimento

da equipe e qualidade de vida dos servidores; 

VIII – promover a integração das atividades da unidade entre os diversos níveis da

organização; 

XIX – proceder às avaliações de desempenho e/ou estágio probatório dos servidores

a eles vinculados; 

X –  elaborar  Plano  de  Desenvolvimento  Individual  –  PDI  dos  servidores  a  eles



vinculados, de acordo com as normas de regências; 

XI – elaborar programação de férias dos servidores lotados nos setores, de acordo

com a portaria que regulamenta o tema; 

XII  –  proceder  aos  ajustes  mensais  no  Sistema  Grifo,  de  acordo  com  os

regulamentos, não permitindo jornada em desacordo com a norma; 

XIII-  alimentar  o  Sistema  Único,  o  Sistema  de  Gestão  Administrativa  –  SGA e

outros, de acordo com o regulamento próprio; 

XIV - zelar pelos bens de consumo e permanentes sob sua guarda, não permitindo

que bens  permanentes  sejam movimentados entre  os  setores  em desacordo com a  Portaria  que

regulamenta a matéria e nem haja desperdício de materiais de consumo; 

XV – cumprir e fazer cumprir as normas internas aplicáveis à PR-RO; e 

XVI – comunicar-se  com os  terceirizados de  acordo com os  padrões  legalmente

exigidos,  evitando  pessoalidade  e  práticas  que  possam  caracterizar  vínculo  empregatício  de

terceirizados com o MPF. 

Art.  16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os

dispositivos contrários. 

DANIEL AZEVEDO LÔBO 

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no    DMPF-e  ,  Brasília,  DF,    15     ago  .  2018.    Caderno  

Administrativo  , p.   38  .  
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