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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ

  PORTARIA PRPA/SE N° 288, 25 DE NOVEMBRO 2016

Dispõe sobre a designação de fiscais técnicos e administrativos
dos  contratos  administrativos  e  convênio  de  prestação  de
serviços continuados firmados pela Procuradoria da República
no Estado do Pará.

O SECRETÁRIO ESTADUAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 41, inciso XVIII, da
Portaria SG/MPF/Nº 382, de 05/05/2015, e tendo em vista o disposto pela Portaria /SG/MPF/Nº
110/2015, resolve:

Art.1º  –  Designar  os  servidores  relacionados no  Anexo I desta  Portaria  para
atuarem  como  fiscais  técnicos de  contratos  administrativos  e  convênios  de  prestação  de
serviços continuados firmados pela Procuradoria da República no Estado do Pará;

Art.2º – Designar os servidores relacionados no  Anexo II desta Portaria para
atuarem como fiscais técnicos dos contratos administrativos firmados pela PR/PA, no âmbito
das PRMs;

Art.3º – A gestão e a fiscalização administrativa dos contratos e convênios de
prestação de  serviços  continuados  competirá  ao  Chefe  da Seção de  Contratações  e  Gestão
Contratual (SECGC) e, nos seus impedimentos, ao seu substituto eventual;

Art.4º – A supervisão técnica do contrato de vigilância armada será realizada
pela Assessoria de Segurança Institucional/PR/PA;

Art.5º – A supervisão técnica do contrato de manutenção predial será realizada
pela Assessoria de Infraestrutura/PR/PA (ASSINF/PR/PA);

Art.6º  –  As  atribuições  dos  fiscais  técnicos  e  administrativos  encontram-se
especificadas na Portaria SG/MPF N° 110, de 06/02/2015 bem como no Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos, localizado no link:
h   ttp://intranet.mpf.mp.br/areas- tematicas/administrativas/administracao/publicacoes/
manual-  de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos;

Art.7º – Esta portaria entra em vigor a partir da sua assinatura, revogando-se a
Portaria/SE/PR/PA/Nº  156/2016,  de  01/06/2016,  publicada  no  MPF-e-administrativo  em
22.06.2016, folha 30.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém, 25 de novembro de 2016.
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RAIMUNDO HÉLIO NASCIMENTO FILHO
Secretário Estadual PR/PA
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