
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
 

PORTARIA Nº 99, DE 7 DE ABRIL DE 2016. 

 

Revogada pela Portaria PRDF nº 176, de 20 de agosto de 2021 

 

Normatiza o controle e requisição de materiais de consumo no 

âmbito da Procuradoria da República no Distrito Federal e dá 

outras providências. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

DISTRITO FEDERAL, no uso das competências que lhes foram delegadas pela Portaria 

PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de 2015, e pela Portaria PGR nº 786, de 29 de setembro de 2015, 

Considerando a necessidade de disciplinar e uniformizar todas as rotinas do 

Almoxarifado da Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF), em especial os 

procedimentos de aquisição, recebimento, armazenamento, controle e distribuição de materiais, 

objetivando a racionalização, e desfazimento com minimização de custos referentes à utilização 

de materiais, RESOLVE: 

DA AQUISIÇÃO 

Art. 1º O levantamento das necessidades de aquisição de materiais de consumo de 

uso comum aos setores da PR/DF, a fim de garantir, em tempo hábil, seu ressuprimento no 

Almoxarifado será realizado pela Seção de Logística (SELOG). 

§ 1º As solicitações de materiais de utilização específica de setores ou de aplicação 

urgente que não estejam disponíveis no Almoxarifado deverão ser direcionadas à Coordenadoria 

de Administração, que analisará sua viabilidade e indicará, se aplicável, a forma de sua aquisição.  

§ 2º As aquisições de materiais de consumo obedecerão a critérios de 

sustentabilidade e padronização e serão realizadas, preferencialmente, obedecendo a calendário 

conjunto de aquisições do Ministério Público Federal (MPF) 

Art. 2º. Todos os procedimentos referentes ao planejamento, organização e 

controle dos materiais de consumo da PR/DF será realizado por meio do sistema ASIWeb. 

DO RECEBIMENTO. 

Art. 3º. A SELOG providenciará o gerenciamento do prazo de entrega dos 

materiais de consumo pelos seus fornecedores, obedecendo às cláusulas contratuais de sua 

aquisição, direcionando, para aceite das áreas demandantes e parecer decisivo da Secretaria 
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Estadual, eventuais atrasos de fornecimento, pedidos de prorrogação do prazo de entrega, 

substituição de produtos quanto a suas especificações ou solicitações de cancelamento de 

fornecimento. 

Art. 4º. Após o recebimento provisório dos materiais de consumo pela SELOG, 

que atestará a quantidade e condições físicas do material recebido, e recebimento definitivo pelos 

setores demandantes, que atestará a conformidade quanto as especificações técnicas, suas notas 

fiscais de fornecimento serão encaminhadas para pagamento. 

DA ARMAZENAGEM E DA DISTRIBUIÇÃO. 

Art. 5º. Os materiais de consumo da PR/DF serão armazenados no Almoxarifado, 

sendo responsabilidade da SELOG sua correta estocagem bem como o controle de seu manuseio. 

Art. 6º Todo material de consumo será disponibilizado para distribuição ao público 

interno da PRDF apenas após seu pagamento e inclusão no Sistema ASIWeb. 

Art. 7º Todo pedido de materiais de consumo deverá ser efetuado eletronicamente 

por solicitantes cadastrados e autorizados a requisitar materiais pelo módulo “Almoxarifado” 

inserido no Sistema ASIWeb e analisados pela SELOG que, de acordo com as quantidades 

solicitadas e sua conveniência, efetuará sua entrega total ou parcial. 

Art. 8º A fim de proporcionar um gerenciamento eficaz das quantidades 

distribuídas, os atendimentos a pedidos de materiais ocorrerão duas vezes na semana, conforme 

calendário previamente estabelecido pela SELOG e divulgado ao público interno e contemplarão 

os pedidos realizados até o momento de sua distribuição. 

Art. 9º Poderá haver atendimentos urgentes a pedidos dos setores da PR/DF, fora 

do momento estabelecido para entregas, desde que devidamente justificados pelos demandantes. 

§ 1º Mesmo que oriunda de uma demanda urgente, a solicitação somente será 

atendida se cadastrada no Sistema ASIWeb. 

§ 2º No caso de impossibilidades técnicas de cadastro dos pedidos no Sistema 

ASIWeb, de forma excepcional, poderá ser efetuada entrega de materiais para atendimento a 

demandas urgentes. Neste caso, a entrega será registrada em livro próprio e lançada no Sistema 

ASIWeb no primeiro momento possível. 

Art. 10 Quando identificados casos de materiais ociosos armazenados em estoque, 

poderá ser proposto pela SELOG o seu desfazimento, visando a uma melhor aplicação do 

material. 

DO CADASTRO DE SOLICITANTES E 

DO CONTROLE DE ACESSO AO ALMOXARIFADO. 

Art. 11 O Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais (NMSG), com o apoio técnico 

da Seção de Logística (SELOG), fará o controle e o gerenciamento das senhas de acesso e o 

cadastramento e exclusão de usuários. 



 

 

Art. 12 O acesso às dependências do Almoxarifado acontecerá de forma 

controlada e somente está autorizado aos servidores da PRDF lotados na SELOG. 

Parágrafo único – Excepcionalmente, em casos urgentes ou de ordens técnicas, 

como nos casos de dedetização, manutenção predial e afins, poderá ser autorizado pelo Chefe da 

SELOG o acesso às dependências do Almoxarifado da PRDF, de pessoas estranhas à SELOG, 

desde que acompanhadas por algum de seus servidores. 

Art. 13 As dúvidas surgidas na aplicação desta Portaria serão dirimidas pelo 

Senhor Procurador-Chefe da PR/DF. 

Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15 Revogam-se as disposições contrárias. 

 

 

MARCUS MARCELUS GONZAGA GOULART 

Procurador-Chefe 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 11 abr. 2016. Caderno 

Administrativo, p. 40-41. 
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