
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 1ª REGIÃO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 4, DE 16 DE ABRIL DE 2020.

Institui  Grupo  de  Trabalho  e  designa  equipe  responsável  pela
elaboração e padronização dos modelos de termo de referência que
precedem as aquisições e contratações da Procuradoria Regional da
República da 1ª Região – PRR1. 

O  SECRETÁRIO  REGIONAL  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA

REPÚBLICA DA 1ª  REGIÃO, no uso das  atribuições  legais  conferidas  pelos  incisos  I  e

XVIII  do  art.  41  do  Regimento  Interno  Administrativo  do  Ministério  Público  Federal,

aprovado pela Portaria PGR n° 382, de 05 de maio de 2015, resolve: 

Art.  1º  Instituir  Grupo  de  Trabalho  para  elaborar  e  padronizar  modelos  de

Termos de Referência que precedem as aquisições e contratações da Procuradoria Regional da

República  da  1ª  Região,  com  o  objetivo  de  tornar  mais  célere  e  efetivo  o  processo  de

contratação. 

Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos(as) seguintes servidores(as): 

i)  Felipe  Faria  Rios,  mat.  26497,  Analista  do  MPU/Gestão  Pública  –

Coordenador de Administração (COORADM);

ii) Mariana Araújo Viana, mat. 22653, Técnica do MPU/Edificação – Chefe da

Divisão de Contratações e Gestão Contratual (Dicong);

iii) Elisson Vieira de Magalhães, mat. 30145, Técnico do MPU/Administração

– Chefe da Divisão de Logística e Serviços Gerais (DLSG);

iv)  Carlos  José  Lopes  Beserra,  mat.  6440,  Técnico  do  MPU/Segurança

Institucional e Transporte – Chefe da Divisão de Segurança Orgânica e Transporte (Disegot); 

v)  Vânia  Ribeiro  de  Castro,  mat.  5280,  Técnica  do  MPU/Administração–

Coordenadora de Gestão de Pessoas (CGP);

vi)  Clara  Eugênia  Freire  Barbosa,  mat.  29222,  Analista  do

MPU/Desenvolvimento  de  Sistemas  –  servidora  da  Coordenadoria  de  Tecnologia  da
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Informação e Comunicação (CTIC).

Parágrafo Único – A coordenação do Grupo de Trabalho será exercida pelo

servidor Felipe Faria Rios e, em seus impedimentos legais, pela servidora Mariana Araújo

Viana. 

Art. 3º São atribuições do grupo de trabalho: 

a)  Definir  quais  modelos  de  Termo  de  Referência  serão  confeccionados  e

padronizados, tendo como parâmetro aqueles elaborados nos últimos dois anos na PRR1, nas

demais Unidades do MPF e em outros órgãos da Administração Pública; 

b)  Analisar  as  legislações  e  normas  vigentes  relacionadas  a  contratações  e

aquisições  na  Administração  Pública,  aplicando-as,  de  forma  padronizada,  aos  modelos

elaborados; 

c) Realizar reuniões periódicas, presenciais ou a distância, para discutir sobre

os documentos em fase de elaboração;

d) Consultar as áreas técnicas durante a elaboração dos documentos;

e) Propor ao Secretário Regional a adoção dos modelos elaborados e apresentar

a periodicidade em que se darão as futuras atualizações dos documentos. 

Art. 4º Os(As) integrantes do Grupo de Trabalho deverão, no prazo de 7(sete)

dias,  a  contar  da  publicação desta  Instrução de  Serviço,  definir  o  calendário  de  reuniões

periódicas e apresentá-lo ao Secretário Regional, para deliberação. 

Art.  5º  As  minutas  dos  modelos  dos  Termos  de  Referência  deverão  ser

apresentadas ao Secretário Regional para análise e ajustes até 29 de junho de 2020. 

Art.  6º  Finalizadas  as  atividades,  o  coordenador  do  Grupo  de  Trabalho

encaminhará  à  Secretaria  Regional  os  modelos  dos  Termos  de  Referência,  para  que  seja

providenciada a devida divulgação. 

Parágrafo  Único.  A portaria  que  estabelece  a  obrigatoriedade  de  uso  dos

modelos padrões deverá será publicada até 31/7/2020. 

Art. 7° Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 
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