
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

PORTARIA Nº 06, DE 27 DE JANEIRO DE 2003.

O PROCURADOR REGIONAL-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA

REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos poderes que lhe

são conferidos pela Portaria nº  473, de 04 de julho de 2002, do Exmº Sr.  Procurador-Geral da

República,

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver as atividades de redação, controle e

fiscalização  dos  contratos  ajustados  por  esta  Procuradoria,  em  virtude  do  crescente  volume  e

complexidade dos mesmos;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  fornecer  suporte  técnico  e  operacional  à

Comissão  Permanente  de  Licitação  e  ao  Pregoeiro  no  desenvolvimento  de  suas  atividades.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica criado o Núcleo de Licitações e Contratos, subordinado à Coordenadoria

de Administração.

Art.  2º.  Ao  Núcleo  de  Licitações  e  Contratos  compete,  entre  outras  atividades

correlatas:

I  -  Elaborar  instrumentos  convocatórios,  minutas,  termos  de  contratos  e  termos

aditivos;

II  -  Promover  a  publicação  de  avisos  de  licitações,  resultados  de  habilitação  e

julgamento  de  propostas,  extratos  de  contratos,  termos  aditivos,  inexigibilidade  e  dispensa  de

licitações, bem como dos demais atos legalmente exigidos;

III  -  Analisar  e  emitir  pareceres  nas  propostas  de  reajuste  apresentadas  pelos

contratados, verificando o índice e a legislação pertinente;

IV -  Providenciar  junto  aos  fornecedores  a  prestação  de  garantias  nos  contratos

firmados pela Procuradoria, quando for o caso;

V - Controlar os termos de contratos e convênios celebrados pela Procuradoria nos

seguintes aspectos:



• Portarias de fiscalização;

• Pagamentos efetuados;

• Pedidos de repactuação e demais aditivos;

• Prazos de vigência;

• Adequação das cláusulas contratuais às necessidades da Administração;

VI  -  Prestar  informações  nos  processos  administrativos  instaurados  para  apurar

infrações contratuais;

VII - Emitir relatórios sobre as atividades desenvolvidas no núcleo.

Art 3º. O Núcleo de Licitações e Contratos será composto por Analistas ou Técnicos

com formação compatível com as atividades nele desenvolvidas.

Art.  4º.  Os  processos  administrativos  deverão  ser  encaminhados  ao  Núcleo  de

Licitações e Contratos por livro de registro.

Art. 5º. No Núcleo de Licitações e Contratos haverá livro de registro de processos que
registrará a entrada e saída, em ordem cronológica por data de recebimento.
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