
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

 

PORTARIA PGR/MPF Nº 45, DE 30 DE JANEIRO DE 2019. 

 

Altera a Portaria PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de 2015, que 

aprova o Regimento Interno Diretivo do Ministério Público 

Federal. 

 

 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 49 - XX e XXII da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve: 

Art. 1º Os arts. 6º, 51 e 56 do Regimento Interno Diretivo do Ministério 

Público Federal, aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de 2015, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6º ................................................................................................ 

 XXXIII - aplicar a licitantes e fornecedores a penalidade de declaração de 

inidoneidade e decidir os pedidos de reconsideração; 

XXXIV - (revogado); 

............................................” (NR) 

 “Art. 51. ................................................................................................ 

 XXVI - aplicar a licitantes e fornecedores as penalidades de suspensão temporária de 

licitar e contratar com a Procuradoria-Geral da República e de impedimento de licitar e 

contratar com a União; 

 XXVII - exercer juízo de reconsideração quanto às penalidades de suspensão 

temporária de licitar e contratar com a Procuradoria-Geral da República e de impedimento de 

licitar e contratar com a União ou encaminhar recurso hierárquico ao Procurador-Geral da 

República; 

............................................” (NR) 

 “Art. 56. ................................................................................................ 

 XIII - aplicar a licitantes e contratados as penalidades de suspensão temporária de 

licitar e contratar com a Unidade Administrativa Gestora e de impedimento de licitar e 

contratar com a União; 

…......................................... 

 XV - exercer juízo de reconsideração relativo às penalidades de suspensão temporária 

de licitar e contratar com a Unidade Administrativa de Gestão e de impedimento de licitar e 

contratar com a União ou encaminhar recurso hierárquico ao Secretário-Geral; 

............................................” (NR) 
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 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 25 mar. 2019. Caderno 

Administrativo, p. 2. 
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