
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA  Nº 548, DE  09 DE OUTUBRO DE  2007.

Dispõe  sobre  a  gestão,  acompanhamento  e  fiscalização  dos  contratos
celebrados no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Paraná e
nas Procuradorias da República nos municípios paranaenses.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de aprimorar os

procedimentos de gestão, acompanhamento da execução e fiscalização dos contratos, convênios,

acordos, ajustes ou outros instrumentos hábeis, relativos ao fornecimento de produtos ou serviços,

no âmbito desta Unidade, bem como o teor da Portaria nº 791, da Secretaria Geral do Ministério

Público Federal, de quatro de outubro de 2004, resolve:

Art. 1º. Todo e qualquer contrato administrativo, de que trata a Lei nº 8.666, de 21 de

junho de 1993, com as alterações posteriores, celebrado e executado no âmbito da Procuradoria da

República  no  Estado  do  Paraná,  será  acompanhado,  controlado  e  fiscalizado  por  servidor

previamente designado pelo procurador-chefe, na forma prevista pelo art. 67 da referida lei e pelo

art. 6º do Decreto nº 2.271/97, denominado “gestor de contrato”, que, juntamente com seu substituto

eventual, assumirá o encargo mediante assinatura de termo de responsabilidade.

Art. 2º. Compete ao gestor de contrato:

I – zelar pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua responsabilidade;

II – verificar se a prestação de serviços, o fornecimento de produtos e a execução de

obras se desenvolvem de acordo com o contrato/nota de empenho, prazos, projetos, especificações,

valores,  condições  da  proposta  da  empresa  e  demais  documentos  presentes  e  essenciais  à

consecução do pretendido pela Administração;

III – fazer cumprir as cláusulas referentes às obrigações contratuais;

IV – oficiar a empresa contratada para resolução de falhas verificadas na execução do

contrato, em função das cláusulas contratuais, estabelecendo prazo para resolução dos problemas;

V – informar ao coordenador de Administração as pendências não solucionadas, após

executados os procedimentos do item 4, para que este tome as medidas;
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VI  –  registrar  no  “relatório”  (anexo  I)  todos  os  acontecimentos  relacionados  à

execução do contrato,  inclusive as soluções  dadas às  consultas formuladas à contratada,  a  qual

deverá ser assinada pelo gestor de contrato juntamente com o representante indicado pela contratada

ou executor do serviço, conforme o caso;

VII – prestar informações ao coordenador de Administração sobre a execução do

contrato, encaminhando trimestralmente, ou sempre que solicitado, relatório de acompanhamento

das obras ou serviços contratados;

VIII  –  auxiliar  o  coordenador  de  Administração  na  criação  de  mecanismos  de

controle  para  assegurar  ao  Ministério  Público  Federal  no  Estado  do  Paraná  a  qualidade  no

fornecimento de materiais ou equipamentos e na execução dos serviços contratados; 

IX – receber provisória e definitivamente o objeto contratado, mediante a emissão de

termo circunstanciado, observados criteriosamente, no que couber, os artigos 73 a 76, da  Lei nº

8.666/93;

X – atestar a prestação dos serviços e/ou entrega de materiais/equipamentos no verso

da primeira via das notas fiscais/faturas, no prazo máximo de cinco dias;

XI – atestar  a  conclusão das  etapas  de obras  e  serviços  de engenharia,  mediante

preenchimento de registro próprio, consignando o recebimento provisório e o definitivo, quando

couberem, e quaisquer irregularidades verificadas na execução do contrato;

XII  –  devolver  a  nota  fiscal/fatura,  imediatamente  após  atestada,  à  divisão  de

Execução Orçamentária e Financeira da coordenadoria de Administração;

XIII – solicitar prorrogação, de no mínimo cinco dias úteis, do prazo de vencimento

da nota fiscal/fatura à empresa contratada, quando for atestada após a data de vencimento;

XIV – justificar eventual atraso no encaminhamento da nota fiscal/fatura;

XV – responder pelas multas geradas devido ao atraso no atesto da nota fiscal/fatura

a que der causa, conforme apurado em processo administrativo próprio;

XVI – oficiar a empresa contratada quando houver necessidade de substituição de

nota fiscal/fatura, informando os dados corretos que deverão constar no documento;

XVII – responder, por escrito e no prazo máximo de cinco dias, à consulta formulada

pelo  coordenador  de  Administração  sobre  a  viabilidade  de  prorrogações  de  contratos  sob  sua

responsabilidade,  acompanhada  de  justificativas  relativas  à  eficiência  da  contratada,  visando

oferecer suporte legal à autoridade competente para tal prorrogação, observadas as disposições do §

2º do art. 57 da  Lei nº 8.666/93. Quando não, informar ao coordenador de Administração com a

antecedência de sessenta dias, o término da vigência do contrato;
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XVIII –  participar,  sempre que solicitado,  das  reuniões  de negociação de valores

contratuais;

XIX –  providenciar  projeto  básico  ou  termo de  referência,  no  prazo  máximo  de

quinze dias, quando não houver interesse em renovação contratual pela Administração ou por ter

sido fracassada a negociação de valor contratual;

XX – elaborar pesquisa de preços para justificar a manutenção ou repactuação do

contrato.

Art. 3º. No caso dos contratos que envolvam mão-de-obra de prestadores de serviços,

além do estabelecido no art. 2º, compete ao gestor:

I –  solicitar  à  empresa  contratada  e  manter  atualizada  a  relação dos  empregados

contendo: nome, endereço, telefone, registro profissional nas entidades afins, quando for o caso,

CPF, RG, data de ingresso na empresa contratada e na unidade do Ministério Público Federal no

Estado do Paraná e setor de atuação;

II – acompanhar a freqüência dos funcionários, confrontando-a com as informações

da fatura, documentando as ocorrências em registro próprio;

III – verificar se o número de empregados alocados na prestação de serviços está de

acordo com o contrato, observando as referidas atribuições e salários;

IV  –  solicitar  livro de ocorrências,  que deverá estar assinado em conjunto com o

representante da contratada;

V – fiscalizar a boa aparência dos empregados, cobrando o uso diário do uniforme,

quando for o caso, e de crachá de identificação;

VI – solicitar folha de pagamento distinta e o respectivo resumo geral, relacionando

todos os segurados alocados na prestação de serviços, na forma legislação vigente;

VII – fiscalizar a entrega de benefícios aos empregados solicitando os documentos

que comprovem o fornecimento de vale-transporte, vale-refeição e demais benefícios previstos em

contrato;

VIII  –  fiscalizar os registros obrigatórios na Carteira de Trabalho dos funcionários

prestadores de serviço na unidade do Ministério Público Federal no Estado do Paraná, certificando

se o valor do salário é o mesmo constante da planilha de preços aprovada pela Administração;

IX  –  encaminhar  a  nota  fiscal/fatura,  de  forma  a  garantir  o  recolhimento  das

importâncias relativas à contribuição previdenciária, no prazo estabelecido na alínea “b”, inciso I,

do art. 30 da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99;
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X – fiscalizar o cumprimento,  por parte da contratada,  das obrigações e encargos

trabalhistas e sociais compatíveis com os registros, solicitando os comprovantes de pagamento que

demonstrem sua  regularidade  junto  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo de  Serviço  –  FGTS e  à

Previdência  Social,  correspondente  ao  mês  da  última  competência  vencida,  compatível  com o

efetivo declarado.

Parágrafo único. Os documentos a que se refere o art. 3º, inciso X, são: a  GFIP –

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, o SEFIP – Sistema Empresa de

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e a GPS – Guia da Previdência Social.

No caso da GFIP e da GPS apresentados,  deverão  constar  apenas  os  empregados que  prestem

serviços nas unidades do Ministério Público Federal no Estado do Paraná.

Art.  4º.  Ao atestar  uma nota  fiscal  ou  fatura,  o  gestor  deverá  observar  que  dela

constem:

a) carimbo, com identificação do servidor responsável, cargo/função e matrícula quer

pertencente à divisão de Material e Patrimônio ou à comissão de recebimento;

b) assinatura;

c) data em que efetivamente se deu a prestação do serviço/conferência do material; e

d) recebimento provisório e definitivo.

Art. 5º. À coordenadoria de Administração compete:

a) acompanhar prazos de vencimento dos contratos;

b)  promover  e  instruir  procedimento  para  prorrogação  dos  contratos,  para  o

reequilíbrio econômico-financeiro, para repactuação, negociação e reajuste, para rescisão contratual

e para aplicação de penalidades;

c) alimentar bancos de dados exigidos;

d) atualizar os procedimentos administrativos de acordo com a legislação vigente;

e)  prestar  assistência  aos  gestores,  dirimindo  dúvidas  e  concedendo  a  devida

orientação;

f) elaborar e aperfeiçoar os contratos administrativos;

g) receber notas fiscais e encaminhar aos gestores.

Art.  6º.  Nos  recebimentos  de  materiais/equipamentos  deverão  ser  observados  os

seguintes procedimentos:

§  1º  A divisão  de  Material  e  Patrimônio  promoverá  o  recebimento  definitivo  da

entrega de todo o material/equipamento, no valor de até oito mil reais. 



§ 2º Nos recebimentos que superem o valor referido no item anterior, caberá à citada

divisão  promover  o  recebimento  provisório  do  material/equipamento,  constando  a data  na  nota

fiscal  e,  logo  após,  encaminhá-la  à  respectiva  comissão  de  recebimento,  para  que  promova  o

recebimento definitivo.

§ 3º O recebimento definitivo,  caracteriza-se pelo atesto em nota fiscal,  no prazo

estabelecido no item X, do art. 2º, com posterior análise das quantidades e verificação entre o que

foi fornecido e o que foi contratado.

Art. 7º. A coordenadoria de Administração consultará o gestor de contratos sobre a

conveniência e a oportunidade em renovar a contratação, com antecedência mínima de sessenta dias

do término da vigência, e, em caso positivo, consultará a contratada. A prorrogação do contrato

dependerá da autorização prévia da autoridade competente, nos termos do § 2º, do art. 57, da Lei nº

8.666/93.

Art. 8º. Excluem o dever de atestar em nota fiscal de serviços os seguintes casos:

a)  a  falta  de  comprovação,  por  parte  da  empresa  contratada,  do  recolhimento

referente ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e à contribuição previdenciária dos

empregados junto à Previdência Social, no que se refere aos empregados em atividade na unidade

do Ministério Público Federal no Estado do Paraná;

b) valor faturado não condizente ao contratado;

c) inexecução total do contrato e erro em nota fiscal/fatura.

Art. 9º. A assinatura em documentos deverá ser seguida da repetição completa do

nome do signatário e identificação da respectiva função ou cargo, por meio de carimbo, do qual

constará, precedendo espaço destinado à data, a sigla da unidade na qual o servidor esteja exercendo

suas funções ou cargo.

Art. 10. Sempre que forem necessárias decisões e providências que ultrapassem a

competência  do  gestor  do  contrato,  este  deverá  comunicar  os  fatos  à  coordenadoria  de

Administração, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 11. O gestor de contrato responde solidariamente pelo exercício irregular de suas

atribuições.

Art.  12.  O  representante  da  contratada  perante  o  Ministério  Público  Federal  no

Estado do Paraná será aquele indicado no contrato,  ou por meio de expediente próprio,  para a

prática dos atos necessários ao regular cumprimento das obrigações contratuais.
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Art. 13. Nenhum material ou serviço poderá ser recebido ou iniciado sem a respectiva

nota de empenho ou sem o respectivo instrumento de contrato assinado.

Art. 14. A coordenadoria de Administração, com o auxílio da seção de Atividades

Auxiliares – cpl/contratos, encaminhará aos gestores de contratos os documentos necessários ao fiel

acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços contratados, os quais serão, entre outros:

a) cópia do edital e seus anexos;

b) cópia da proposta da contratada;

c) cópia do contrato/nota de empenho devidamente assinado;

d) cópia dos termos aditivos;

e) modelos aprovados de registro de ocorrências e de atestado de execução; e

f) legislação pertinente.

Parágrafo  único.  Os  documentos  acima  deverão  ser  autuados  como  anexo  do

processo principal.

Art. 15. Os documentos encaminhados ou recebidos pelos setores das unidades do

Ministério  Público  Federal  no  Estado  do  Paraná,  referentes  a  contratos,  deverão  tramitar  em

observância à estrutura hierárquica administrativa.

Art.  16.  Aplicam-se  as  disposições  desta  Portaria,  no  que couber,  aos  convênios,

ajustes e outros instrumentos hábeis celebrados no âmbito do Ministério Público Federal no Estado

do Paraná.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário.

   JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 
                                           Procurador-Chefe 

Este texto não substitui o publicado no BSMPF-e, Ano XXI  , nº 19  , 1  ª quinzena   out. 2007.  p. 64.

ANEXO I DA PORTARIA DE Nº 548 DE NOVE DE OUTUBRO DE 2007

FICHA DE OCORRÊNCIA

 Setor: ______________________________________________________ Gestor: _______________________________________________________
 
 Contrato: ___________________________________________________ Empresa:______________________________________________________

 
Mês / Ano: ____________________
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OCORRÊNCIA COMUNICAÇÃO À EMPRESA

Solicitante/Local/ramal Dia Discriminação Dia Hora Nº Ordem de Serviço/Nº Ofício Contato

ATENDIMENTO CONCLUSÃO

Dia Hora Técnico Observação: Dia Hora Técnico Observação

Garantia de -----dias

Assinatura e carimbo do Gestor: _______________________________________

Assinatura do executor ou Preposto: ___________________________

Obs: No campo discriminação deverá conter, entre outras informações essenciais ao controle: 
Marca, modelo, patrimônio, quando couber: / - defeito, problema e serviço a ser realizado, conforme a situação específica


