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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 148, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO CEARÁ, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso XX, do artigo 106, da Portaria

PGR nº  591/08, diante  das disposições  dos artigos 3º  e  10 da  Portaria  PGR nº  747/2012 e da

Portaria  SG/MPF  nº  1492/2012,  resolve  estabelecer  procedimentos  e  instituir  calendário  para

aquisição de bens e contratação de serviços para a Procuradoria da República no Estado do Ceará e

PRMs vinculadas. 

Art.  1º – Os pedidos de aquisição de bens e contratação de serviços deverão ser

efetuados por meio dos seguintes formulários: 

I – Calendário de Aquisição de Material e Contratação de Serviços – Anexo I; 

II – Solicitação de Aquisição de Materiais – Anexo II; e 

III – Solicitação de Contratação de Serviços – Anexo III. 

§ 1º – O Calendário e os modelos dos formulários serão disponibilizados na intranet

da PR/CE; 

§ 2º – Os pedidos de contratações deverão ser acompanhados do respectivo Termo de

Referência  ou  Projeto  Básico,  quando  couber,  elaborados  em  conjunto  com  as  áreas  técnicas

correspondentes, e encaminhados à Coordenadoria de Administração, até a data-limite fixada no

Calendário de Aquisição de bens e Contratação de serviços da PR/CE. 

§ 3º – Os pedidos de aquisições deverão considerar o consumo anual dos materiais

listados, quando for o caso. 

Art.  2º  –  Cabe  à  Coordenadoria  de  Administração  analisar  previamente  a

conformidade dos pedidos de contratações. 

Parágrafo  único.  Após  análise  do  pedido  de  contratação,  caso  seja  verificada  a

necessidade  de  alteração,  a  área  solicitante  deverá  retificá-lo  ou  apresentar  justificativa  para

permanência do pedido original.

Art.  3º  –  Os  pedidos  de  aquisição  de  softwares  e  equipamentos  de  informática

deverão  ser  encaminhados à  Coordenadoria  de Informática – CI,  com antecedência mínima de

sessenta dias  em relação ao prazo fixa do no Anexo I,  acompanhados do respectivo Termo de
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Referência ou Projeto Básico, se for o caso, elaborados pela área demandante com o apoio daquela

Coordenadoria.

Art. 4º – Os prazos definidos no Calendário de Aquisições e Contratações e o fixado

no art. 3º não se aplicam às contratações que requeiram emergência de atendimento, decorrentes de

fatos supervenientes e não previsíveis, a fim de evitar prejuízos ou comprometimento da segurança

de pessoas, equipamentos e bens. 

Art. 5º – Compete a esta Chefia decidir sobre os casos omissos e dirimir as dúvidas

suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria.

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA
Procurador-Chefe da PR/CE
Portaria PGR nº 591/2010

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, da 2ª quinzena de fev. 2013, nº 04. 
Ano XXVII, p. 126.
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ANEXO I 

Calendário de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços

Anexo II

MPF-PR/CE Solicitação de Aquisição de Materiais

I – Objeto

<descrição sucinta, precisa e clara do material que se pretende adquirir.>

II – Justificativa para a aquisição

<Necessidade de contratação (motivação e fundamento , quantificação e qualificação dos 
benefícios diretos e indiretos, necessidade de registro de preços, critérios ambientais adotados, 
conexão entre a contratação e o planejamento existente, sempre que possível, em conjunto com a 
área técnica correspondente)>

Grupo de Despesa 
Mês

Dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Equipamentos

Insumo – Copa

Insumos – Predial

Legenda Levantamento de Necessidades 
Processamento dos Pedidos e envio à SG - SPO e STI

Informática - Equipam 
Informática – Software
Informática – Suprim
Infraestrutura Predial 

Insumos – Expediente

Insumos - Veículos 
Mobiliários 
Treinamento
Veículos 

Processos de Aquisição – Pregão Eletrônico – Tomada de Preços
Recebimento e Entrega de bens ou prestação dos serviços 



III – Especificações

• Requisitos: <com descrições detalhadas>; 
• Características: <cor, forma, medidas, material de fabricação (se possível, incluir foto/imagem 
do material)>; 
• Finalidade: <para que será utilizado>; 
• Unidade: <unidade, peça, lata, galão, caixa, pacote, litro, metro>; 
• Quantidade anual; e 
Complementos:necessidade de acessórios, manuais, folhetos em português, instalação, 
configuração e treinamento para uso,
Assistência técnica prestada no local de recebimento, se for o caso. 
Marca/Modelo: <fabricante e modelo pretendidos>

IV – Disposições Gerais

<considerações que entender pertinentes com relação ao bem pretendido>

V – Responsável pela Solicitação

Data 
<Assinatura>

Nome 
Cargo/Função

VI – Análise do Setor Técnico Correlato à Aquisição

<aprovação e considerações pertinentes> 
Data 

<Assinatura>
Nome 

Cargo/Função

VII – Aprovação do Termo de Referência ou Projeto Básico

<aprovação e considerações pertinentes> 
Data 

<Assinatura>
Nome 

Cargo/Função

ANEXO III

MPF-PR/CE Solicitação de Aquisição de Materiais

I – Objeto

<descrição sucinta, precisa e clara do material que se pretende adquirir.>



II – Justificativa para a aquisição

<Necessidade de contratação (motivação e fundamento , quantificação e qualificação dos 
benefícios diretos e indiretos, necessidade de registro de preços, critérios ambientais adotados, 
conexão entre a contratação e o planejamento existente, sempre que possível, em conjunto com a 
área técnica correspondente)>

III – Especificações

• Requisitos: <com descrições detalhadas>; 
• Características: <cor, forma, medidas, material de fabricação (se possível, incluir foto/imagem 
do material)>; 
• Finalidade: <para que será utilizado>; 
• Unidade: <unidade, peça, lata, galão, caixa, pacote, litro, metro>; 
• Quantidade anual; e 
• Complementos:necessidade de acessórios, manuais, folhetos em português, instalação, 
configuração e treinamento para uso,
• Assistência técnica prestada no local de recebimento, se for o caso. 
• Marca/Modelo: <fabricante e modelo pretendidos>

IV – Disposições Gerais

<considerações que entender pertinentes com relação ao bem pretendido>

V – Responsável pela Solicitação

Data 
<Assinatura>

Nome 
Cargo/Função

VI – Análise do Setor Técnico Correlato à Aquisição

<aprovação e considerações pertinentes> 
Data 

<Assinatura>
Nome 

Cargo/Função

VII – Aprovação do Termo de Referência ou Projeto Básico

<aprovação e considerações pertinentes> 
Data 

<Assinatura>
Nome 

Cargo/Função


