
 

 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 6, DE 18 DE AGOSTO DE 2021 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

Regimento Interno do Ministério Público Federal aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 

de maio de 2015, resolve:  

Art. 1º Instituir as normas técnicas e os procedimentos, em âmbito local, para o 

processo de trabalho Realizar desfazimento de bens permanentes - PRMs (PS.04.04.01.03), 

vinculado ao processo Gerenciar bens permanentes (PS.04.04.01) e ao macroprocesso Gestão 

Administrativa (PS.04) integrante da Arquitetura de processos do Ministério Público Federal, 

aprovada pela Portaria PGR/MPF nº 43, de 26 de março de 2021.  

Art. 2º Ficam aprovadas as normas técnicas e os procedimentos relativos ao 

processo Realizar desfazimento de bens permanentes (PS.04.04.01.03), no âmbito da PRPR, 

versão 01 Web (formato html), disponível no endereço: https://portal.mpf.mp.br/arq- 

proc/ARQ_PRPR/PS_Suporte/PS.04/PS.04.04/PS.04.04.01/PS.04.04.01.03/#list  

Art. 3º As propostas de alteração destas normas e procedimentos que requeiram 

uma nova homologação e publicação serão autorizadas pelo Procurador-chefe após aprovação 

do gerente do processo e validação do Escritório de Processos Organizacionais desta 

Procuradoria.  

Art. 4º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

DANIEL HOLZMANN COIMBRA  
Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 30 ago. 2021. Caderno Administrativo, 

p. 12.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26764/PT_SG_MPF_2015_382.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26764/PT_SG_MPF_2015_382.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/221547/PT_PGR_MPF_2021_43.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/227938/DMPF_ADM_20210830.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/227938/DMPF_ADM_20210830.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ministério Público Federal 

Procuradoria da República no Estado do Paraná 

Rua Marechal Deodoro, 933 

Fone (41) 3219-8700 

80060-10 – Curitiba - Paraná – Brasil 

 

Elaboração 

Procuradoria da República no Estado do Paraná 

Alessandro Ferreira Sato 

Aritomo Akimoto 

Erissen Cardoso Luz 

Graziela Cassol Mutti 

Michele Centeno Prestes 

 

Revisão  

Coordenadoria de Administração 

Marcela Puig Kaczorowski 

Seção de Logística da PR/PR 

Cássio Norival Franciera 

 

Coordenação 

Escritório de Processos Local 

Alessandro Ferreira Sato 

André Ramos Operti 

Aritomo Akimoto 

Christina Maria de Araújo Sampaio 

Erissen Cardoso Luz 

Ezequiel Blum 

Graziela Cassol Mutti 

Hugo Takashi Gondo 

Kelly Regina Garcia Frasson 

Leandro Engler Boçon 

Marcel Sluminsky 

Mauri Soczek 

Michele Centeno Prestes 



 

 

Nathália Pinheiro 

Rogério Adami 

 



 

 

 

Apresentação 

 

Este Manual é resultado do trabalho da Procuradoria da República no Estado do Paraná 

em parceria com o Escritório de Processos Local no sentido de que o Ministério Público Federal 

padronize a forma de execução de seus processos de trabalho. 

Por constituir-se um instrumento importante num contexto de modernização e de acom-

panhamento da velocidade das mudanças, este Manual deve primar a flexibilidade e a adaptação 

diante das futuras realidades, podendo sofrer modificações e revisões normalmente requeridas 

pela necessidade de melhoria contínua dos serviços prestados pelo Ministério Público Federal. 

 

 Objetivo – Pretende-se, com a implementação deste Manual de Normas e Procedimen-

tos, disciplinar e padronizar os processos de trabalho na Unidade. 

 

 Âmbito de aplicação – Este Manual de Normas e Procedimentos será executado no 

âmbito da Procuradorias da República no Estado do Paraná. 

 

 Este Manual de Normas e Procedimentos deverá ser revalidado a cada dois anos ou a 

qualquer tempo em virtude de alterações significativas no processo. 

 

 Alterações e sugestões de melhoria deverão ser encaminhadas ao Escritório de Proces-

sos local da unidade.



 

 

Indicadores do Processo 

 

 

Indicador Fórmula de 

Cálculo 

Periodicidade Fonte de 

Informação 

Polaridade Meta 

Percentual de 

eficácia nos 

processos de 

doação 

(Total de bens 

em edital doa-

dos / Total de 

bens em edital a 

serem doados) 

* 100 

Semestral SGA Maior me-

lhor 
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MACROFLUXO – REALIZAR DESFAZIMENTO DE BENS PERMANENTES - PRMs 

 



 

REALIZAR DESFAZIMENTO DE BENS PERMANENTES- PRMs 

 

Descrição 

A administração dos bens públicos envolve a utilização e a conservação do patrimônio 

público. Contudo, em caráter excepcional, pode ocorrer a necessidade ou o interesse da 

Administração em alienar alguns de seus bens, ou seja, transferir a propriedade do bem, de forma 

gratuita ou onerosa, a terceiros. Este tema é abordado na legislação brasileira.  

O Código Civil prescreve, em seu art. 100, que “os bens públicos de uso comum do povo e os 

de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei 

determinar”, já no art. 101, esclarece que os bens públicos dominicais podem ser alienados, 

observadas as exigências legais.  

No âmbito da Administração Pública Federal, a Lei 14.133/21 (nova Lei de Licitações e 

Contratos Admistrativos) tratou do assunto da seguinte forma: 

Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida 

de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

[...] 

II – Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, 

dispensada esta nos seguintes casos: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 

após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, 

relativamente à escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a 

legislação específica; 

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou 

entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades 

da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles 

dispõe. 

O artigo citado trata da forma como deve ocorrer a alienação dos bens públicos no âmbito da 

Administração, deixando claro que a regra é a licitação, mas que haverá situações em que ela será 
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dispensada. Dessa forma, o artigo 76, inciso II, da Lei 14.133/21, deixa clara a possibilidade de 

alienação na modalidade doação dos bens móveis classificados como inservíveis.  

Assim, o desfazimento de bens pela Administração é possível, tendo em vista a rigorosa ação 

do tempo que os bens públicos sofrem, o que provoca o seu desgaste e consequentemente a perda de 

sua utilidade para o serviço público. Além disso, devem ser levados em consideração os efeitos 

causados pelos avanços tecnológicos nos dias atuais, que podem transformar um bem, que esteja em 

perfeitas condições de uso, em algo obsoleto. Exemplo claro disso pode ser encontrado na área da 

informática. Portanto, a lei tratou de autorizar a alienação dos bens públicos, desde que sejam 

atendidos os requisitos legais. 

Portanto, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado e permitida 

exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação prévia de sua oportunidade e 

conveniência, não resta dúvida quanto à legalidade da doação dos materiais classificados como 

inseríveis e em desacordo com o interesse público.  

Assim, este manual visa, justamente, disciplinar normas e procedimentos a serem adotados na 

Procuradoria da República no Paraná para desfazimento de tais bens. 

  

Elementos do processo 

 1. Verificar se há bens para alienação 

Descrição 

Anualmente, deve-se iniciar o processo de alienação de bens com intuito de obter maior eficiência na 

gestão patrimonial.  

Todo o material permanente que não tenha destinação devido ao seu obsoletismo ou cuja permanência 

for considerada desaconselhável ou inconveniente é passível de desfazimento. Para isso, o setor ad-

ministrativo das PRMs deverá efetuar uma triagem que engloba a verificação do estado de conserva-

ção dos bens. 

Executante: Setor Administrativo das PRMs 
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 2. Autuar processo de desfazimento 

Descrição 

A partir da triagem, a PRM indicará, no sistema Único, os bens para doação e autuará o Processo de 

Desfazimento de bens. 

Executante: Setor Administrativo das PRMs 

 

 3. Solicitar o desfazimento   

Descrição 

A PRM deve indicar, para a Seção de Logística, a lista de bens passíveis de desfazimento e 

apresentar a justificativa para tal. 

Executante: Setor Administrativo das PRMs 

 

 4. Emitir relatório preliminar 

Descrição 

1. A partir da listagem de bens das PRMs é que a Seção de Logística terá condições de emitir um 

relatório de todos os bens passíveis de desfazimento. Esse relatório é gerado pelo sistema informati-

zado de gestão patrimonial e de almoxarifado do MPF. 

2. No caso de bens de informática, o PGEA será encaminhado à Coordenadoria de Informática para 

ciência. 

3. No caso de livros, o PGEA será encaminhado à Seção de Biblioteca e Pesquisa para ciência. 

Executante: Seção de Logística  

 

 5. Consultar as PRMs 

Descrição 

A Seção de Logística encaminhará e-mail para manifestação de interesse das demais unidades do 

MPF/PR. 

Executante: Seção de Logística  

 

 6. Transferir os bens 

Havendo interessado no âmbito do MPF/PR, a Seção de Logística agendará a entrega dos materiais 

às unidades interessadas, realizando os registros contábeis de transferências no sistema de gestão 

patrimonial e SIAFI, encerrando o fluxo de atividades. 

Executante: Seção de Logística  

 

 7. Solicitar portaria para designação da Comissão 

Descrição 
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Não havendo interessados no âmbito do MPF/PR, a Seção de Logística providenciará a portaria de 

designação de servidores para comporem a Comissão Especial. A comissão deverá ser composta por, 

no mínimo, três servidores, sendo um deles o presidente. 

A comissão pode ser específica para um determinado PGEA de desfazimento ou pode ser designada 

para atuação durante o ano corrente. 

Executante: Seção de Logística  

 8. Publicar portaria 

Não havendo interessados internos, será autorizada a abertura do processo de doação e publicada a 

portaria que designa a Comissão Especial.  

A portaria de designação deverá ser assinada pelo procurador-chefe, publicada no Boletim de Serviço 

Administrativo e fixará o prazo de conclusão dos trabalhos (30 dias prorrogáveis mediante justifica-

tiva).  

ANEXO I - MODELO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL 

Executante: Procurador-chefe 

 

 9. Instalar a comissão 

Após a autorização da abertura do processo de doação, a Comissão Especial se reunirá para dar 

início ao processo. 

ANEXO II - MODELO DE ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 

Executante: Comissão Especial 

 

 10. Avaliar os bens 

A comissão especial relacionará os bens a serem doados e os avaliará individualmente, item por 

item, classificando, cada um, como ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável.  
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ANEXO III – MODELO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

Executante: Comissão Especial 

 

 11. Emitir relatório conclusivo 

Após a devida classificação, a comissão elaborará relatório que conterá as justificativas para doação 

dos bens. 

ANEXO IV - MODELO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO 

Executante: Comissão Especial 

 

 12. Ratificar relatório conclusivo 

A Seção de Logística ratificará o relatório conclusivo da comissão especial. 

O relatório será encaminhado à Coordenadoria de Administração juntamente com o relatório preli-

minar e todos os documentos necessários para subsidiar a tomada de decisão sobre a autorização de 

abertura do processo de doação. 

Executante: Seção de Logística  

 

 13. Submeter à deliberação 

A Coordenadoria de Administração aprecia o relatório da comissão especial acerca do desfazimento 

e, após, encaminha à deliberação do Procurador-chefe. 

Neste ato, a Coordenadoria de Administração se manifesta favoravelmente ou desfavoravelmente ao 

desfazimento. 

Executante: Coordenadoria de Administração  

 

 14. Analisar relatório 

O Procurador-chefe analisará o relatório dos bens disponíveis para alienação e emitirá despacho pa-

drão com as orientações. Os bens serão ofertados às outras unidades do MPF e/ou MPU.  

IN MPF/SG/ Nº 9/2019 

Art. 7º Quanto à situação patrimonial, o bem permanente é classificado como: 

II – ocioso: quanto, embora esteja em perfeitas condições, não é utilizado; 

III – recuperável: quando não está em condições de uso e cujo custo da recuperação seja de 

até 50% do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser 

justificável a sua recuperação; 

IV – antieconômico: quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário em 

virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou 

V – irrecuperável: quando não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda 

das suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação for maior que 50% do 

seu valor de mercado ou da análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a 

sua recuperação. 
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Executante: Procurador-chefe 

 

 15. Encaminhar relatório aprovado 

A Coordenadoria de Administração receberá o relatório aprovado e o encaminhará à Seção de Logís-

tica. 

 Executante: Coordenadoria de Administração 

 

 16. Consultar demais unidades do MPF/MPU 

De posse do relatório aprovado, e não havendo interesse das unidades do MPF/PR, a Seção de Logís-

tica enviará mensagem no sistema SIAFI sobre o desfazimento de bens em curso, por meio da men-

sagem COMUNICA, para manifestação de interesse das unidades do MPF e/ou MPU. 

Executante: Seção de Logística 

 

 17. Transferir os bens 

Havendo interessado no âmbito do MPF ou MPU, a Seção de Logística agendará a entrega dos ma-

teriais às unidades interessadas, realizando os registros contábeis de transferências no sistema de ges-

tão patrimonial e SIAFI, encerrando o fluxo de atividades. 

Executante: Seção de Logística  

 

 18. Publicar portaria de designação de comissão  

Não havendo interessados internos, será autorizada a abertura do processo de doação e publicada a 

portaria que designa a Comissão Especial de Desfazimento, composta por 3 membros. 

A portaria de designação deverá ser assinada pelo procurador-chefe, publicada no Boletim de 

Serviço Administrativo e fixará o prazo de conclusão dos trabalhos (60 dias prorrogáveis mediante 

justificativa). 

ANEXO V - MODELO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE 

DESFAZIMENTO 

Executante: Procurador-chefe 

 

 19. Instalar a comissão 

Após a autorização da abertura do processo de doação, a Comissão Especial de Desfazimento se 

reunirá para dar início ao processo. 

ANEXO VI – MODELO DE ATA DE INSTALAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE 

DESFAZIMENTO 

Executante: Comissão Especial de Desfazimento 
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 20. Elaborar despacho de classificação 

Descrição 

A Comissão de Desfazimento deverá elaborar um despacho com a avaliação física e a classificação 

dos materiais disponíveis para alienação, ratificando ou retificando a sugestão de classificação efetu-

ada anteriormente pela Comissão Especial.  

O prazo mínimo para manifestação de interesse nos bens pelos interessados é de 15 dias corridos, 

para que haja tempo hábil para a Seção de Logística anunciar os bens listados para desfazimento no 

sistema Reuse do Ministério da Economia. 

A Comissão deverá incluir o acervo fotográfico dos bens 

Observação: Caso entenda necessário, o Presidente da Comissão poderá solicitar apoio de alguma 

área técnica para reavaliação e classificação dos bens constantes do relatório. 

Executante: Comissão de Desfazimento 

 

 21. Publicar edital 

Descrição 

Concluída a fase de classificação dos materiais, a Comissão de Desfazimento publicará o edital de 

doação. Os bens disponíveis serão apresentados no edital por itens ou em forma de lotes, de acordo 

com sua descrição, quantidade e classificação, devendo a parte interessada, quando for lote, receber 

todos os itens do lote impreterivelmente. 

O edital deverá ser publicado no Portal da Transparência. Além disso, o Edital será cadastrado no 

SGA e publicado na internet do MPF/PR e no site www.reuse.gov.br do Ministério da Economia. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII – MODELO DE EDITAL DE DOAÇÃO 

Executante: Comissão Especial de Desfazimento 

 

 22. Receber manifestações 

Descrição 

As instituições deverão manifestar interesse pelos itens no prazo estipulado no edital de doação, por 

meio do protocolo eletrônico. Recebidas as manifestações, a Comissão Especial de Desfazimento 

efetuará a classificação preliminar dos interessados. 

Executante: Comissão Especial de Desfazimento 

1. Publicação na internet do MPF/PR: 

- Abrir um chamado no SNP para ASCOM, tipo de serviço “divulgação externa”; 

 - Solicitar a publicação no site da Procuradoria: 

http://www.mpf.mp.br/pr/transparencia/doacoes. 

2. Publicação no Reuse: 

- Encaminhar à SELOG fotos dos materiais para inserção no anúncio; 

3. Cadastro no SGA: 

- Encaminhar à SELOG cópia do edital e anexos para inclusão no SGA. 

http://www.reuse.gov.br/
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 23. Sugerir o descarte 

Descrição 

Não havendo interessados, e no caso dos bens classificados como irrecuperáveis, a Comissão Especial 

de Desfazimento poderá sugerir o descarte. 

No caso dos demais bens, a Comissão deverá analisar as possíveis causas do insucesso do 

desfazimento, apontando as ações a serem tomadas para sanar os problemas encontrados e 

sugerindo nova publicação do edital.  

Executante: Comissão Especial de Desfazimento 

 

 24. Classificar interessados 

Descrição 

Recebidas as solicitações, a Comissão realizará a classificação dos interessados de acordo com as 

informações encaminhadas. 

Preferência Beneficiários elegíveis 

1° 

 

Órgãos e entidades da Administração Direta da União 

Autarquias e fundações públicas federais 

2° Empresas públicas federais ou as sociedades de economia mista federais 

prestadoras de serviço público 

3° 

 

Órgãos e entidades da Administração Direta dos Estados, Distrito Federal e 

municípios 

Autarquias e fundações públicas estaduais, distritais e municipais 

4° Organizações da Sociedade Civil (Leis nº 9.637/1998 e nº 9.790/1999) 

5° Associações ou cooperativas tipificadas no art. 3° do Decreto n° 5.940/2006 

 

Caso haja dois ou mais interessados no bem com mesmo grau de preferência, a classificação deve 

dar-se por sorteio, por analogia ao disposto no art. 45, § 2°, da Lei 8.666/1993. 

Executante: Comissão Especial de Desfazimento 

 

 25. Publicar lista de interessados 

Descrição 

A publicação da lista de classificação das entidades interessadas é realizada no Portal da Transparên-

cia. Após a divulgação da lista os contemplados terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação 

da documentação.  

Executante: Comissão Especial de Desfazimento 
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 26. Analisar documentação 

Descrição 

A Comissão deverá realizar uma análise dos documentos de habilitação das instituições classificadas, 

ratificando a classificação divulgada anteriormente ou promovendo os ajustes necessários para clas-

sificação final. 

Executante: Comissão Especial de Desfazimento 

 

 27. Elaborar relatório final 

Descrição 

A Comissão elaborará um relatório conclusivo, especificando qual lote cada instituição selecionada 

receberá. 

O resultado do certame com a classificação das instituições selecionadas será publicado no Portal da 

Transparência do MPF. 

ANEXO VIII – MODELO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO 

Executante: Comissão Especial de Desfazimento 

 

 28. Emitir laudo técnico de formatação de equipamentos 

Descrição 

O Setor de TIC emitirá laudo técnico de limpeza das mídias magnéticas.  

Os discos rígidos (HD) magnéticos avulsos dos microcomputadores e notebooks deverão ser subme-

tidos ao processo de sobrescrita intencional (wiping) em todo o seu conteúdo. A sobrescrita deverá 

ser feita com o uso da ferramenta DBAN (www.dban.org) e com a utilização do método DoD Short 

(3 passos). 

ANEXO IX – MODELO DE LAUDO TÉCNICO 

Executante: Setor de TIC 

 

 29. Revisar relatório final 

Descrição 

A Seção de Logística revisará o relatório final. Se houver necessidade de ajustes ou complementação 

das informações, o documento será encaminhado à Comissão Especial de Desfazimento para acerto.  

Executante: Seção de Logística  

 

 30. Submeter a deliberação 

Descrição 

A Coordenadoria de Administração receberá o relatório e após análise deverá submeter ao Procura-

dor-chefe para autorização do desfazimento. 

http://www.dban.org/
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Executante: Coordenadoria de Administração 

 

 31. Analisar desfazimento 

Descrição 

O Procurador-chefe analisará a proposta de desfazimento dos bens. Se houver necessidade de ajustes 

ou complementação das informações, o documento será encaminhado à Coordenadoria de Adminis-

tração para acerto.  

Caso a autorização seja para o desfazimento dos bens, o processo seguirá para à Coordenadoria de 

Administração para ciência e providências cabíveis. 

Executante: Procurador-chefe 

 

 32. Receber relatório aprovado 

Descrição 

Quando o Procurador-chefe autorizar o desfazimento, o processo seguirá para Coordenadoria de Ad-

ministração para ciência e encaminhamento à Comissão de Desfazimento para prosseguimento. 

Executante: Coordenadoria de Administração 

 

 33. Expedir termo 

Descrição 

A Seção de Logística expedirá os termos de doação. 

Executante: Seção de Logística 

 

 34. Realizar entrega 

Descrição 

O Setor Administrativo da PRM promoverá a entrega dos bens às entidades contempladas, com reti-

rada de itens de identificação, etiquetas, placas, plaquetas e brasões da República. 

Executante: Setor Administrativo das PRMs 

 

 35. Assinar termo 

A retirada dos lotes pelas entidades selecionadas é realizada por meio da assinatura do Termo de 

Baixa pelo órgão requerente. 

Executante: Setor Administrativo das PRMs 
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 36. Realizar baixa patrimonial  

A Seção de Logística realizará os registros contábeis de baixa no sistema de gestão administrativa 

patrimonial e SIAFI, sendo que os termos de baixa serão juntados ao Processo Administrativo cor-

respondente. 

Executante: Seção de Logística 

 

 37. Realizar a conformidade documental  

O servidor responsável pela conformidade de registros de gestão analisará os registros dos documen-

tos incluídos no SIAFI e certificará a existência dos documentos hábeis que comprovem tais opera-

ções. 

Executante: Secretaria Estadual 

 

 38. Arquivar 

Descrição 

Após a conformidade documental, a Seção de Logística promoverá o arquivamento do processo. 

Executante: Seção de Logística 
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ANEXO I – MODELO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL 

 

 

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXX DE 20XX. 

 

 O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO 

PARANÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 33 e incisos do Regimento Interno do Ministério 

Público Federal (aprovado pela Portaria SG/MPF Nº 382, de 05 de maio de 2015), resolve: 

 

 Art. 1º Designar Comissão Especial, constituída pelos servidores NOME, CARGO, matrícula 

nº XXX, NOME, CARGO, matrícula nº XXX, e NOME, CARGO, matrícula nº XXX, para, em 

COMISSÃO e sob a presidência do primeiro, proceder à avaliação e à classificação dos bens 

integrantes do patrimônio da PRM-XXX que são passíveis de desfazimento, na forma da 

regulamentação em vigor. 

 Art. 2º A comissão ora constituída tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório 

circunstanciado/conclusivo. 

 Art. 3º Dê-se ciência aos interessados. 

 

 

PROCURADOR-CHEFE 
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ANEXO II - MODELO DE ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 

 

 

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 

 

Aos XXX dias do mês de XXX do ano de XXX, no âmbito da Procuradoria da República no 

Município de XXX, instalou-se a comissão especial designada pela Portaria nº XXX de XXX de 

XXX do Excelentíssimo Senhor Procurador-chefe no Estado do Paraná, constituída pelos 

servidores: XXX, XXX e XXX, sob a presidência do primeiro, para proceder conforme a 

orientação constante do artigo 84 da Instrução Normativa MPF/SG nº 9 de 11/06/2019 a 

avaliação e a classificação dos bens passíveis de desfazimento pertencentes ao patrimônio da 

PRM/XXX. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que vai por todos assinada 

digitalmente. 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 
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ANEXO III – MODELO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE BENS 

 

Aos XXX dias do mês de XXX do ano de XXX, no âmbito da Procuradoria da República no 

Município de XXX, a comissão especial, instaurada pela Portaria Nº XXX, de XXX de XXX de 

XXXX, com base na Instrução Normativa MPF/SG Nº 9/2019, procedeu a classificação e 

avaliação dos bens da PRM-XXX que são passíveis de desfazimento, conforme Relatório de 

Avaliação e Classificação apresentado em anexo. Segue aqui o presente laudo assinado pelos 

membros da comissão. 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 
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EXEMPLO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE BENS 

 

 

Nº Número de 

Patrimônio 

Descrição do Bem Valor de 

Aquisição em 

R$ 

Valor de 

Avaliação em 

R$ 

Classificação 

01 25-009963 AUTOMOVEL DE 
PASSAGEIRO - MARCA: 

FIAT – NOME 
COMPLEMENTAR: LINEA 

HLX -TIPO: SEDA 

 

58000,00 24500,00 

(valor da 

tabela fipe) 

Ocioso 

02 00-001741 Aparelho telefônico 

digital 

35,00 3,50 

 

Ocioso 

03 25-011.455 Monitor CRT 400,00 3,00 Irrecuperável 

 

04 25-009.254 Mesa de trabalho em 

“L” 

1525,22 700,00 Ocioso 

05 11-017.044 Notebook  HP 5200,00 520,00 Recuperável 

06 Sem patrimônio Garrafão de água de 

20 litros 

0,00 1,00 Ocioso 

07 Sem patrimônio Lote com 10 

teclados usados 

0,00 5,00 Antieconômico 

 

Observação:  Para se chegar no valor de avaliação, no caso de veículos, usar o valor da tabela FIPE 

ou valor de mercado; para os demais bens, utilizar o valor atual do bem fornecido pela SELOG em 

planilha extraída do sistema  ASI-WEB ou atribuir o valor de acordo com sua conveniência. 
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ANEXO IV - MODELO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO 

 

RELATÓRIO CONCLUSIVO 

 

 A presente Comissão Especial, instaurada por determinação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, por meio da Portaria Nº XXX, 

de XXX de XXX de XXX, foi constituída com vistas a proceder a avaliação e a classificação de bens 

passíveis de desfazimento, que se encontram incorporados ao patrimônio da PRM/XXX. 

 Com base no Decreto nº 9.373/2018 e no artigo 84 da IN/MPF 9/2019, os bens foram 

classificados e avaliados conforme laudo presente nos autos. 

 A Comissão Especial submete o presente relatório ao Excelentíssimo Senhor Procurador-

chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, opinando pela criação de comissão especial 

para desfazimento dos bens ora classificados e avaliados, de acordo com a conveniência 

administrativa. 

 

CIDADE, XXX de XXX de XXX 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 
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ANEXO V - MODELO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE 

DESFAZIMENTO 

 

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXX DE 20XX. 

 

 O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO 

PARANÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 33 e incisos do Regimento Interno do Ministério 

Público Federal (aprovado pela Portaria SG/MPF Nº 382, de 05 de maio de 2015), resolve: 

 

 Art. 1º Designar Comissão Especial de Desfazimento, constituída pelos servidores NOME, 

CARGO, matrícula nº XXX, NOME, CARGO, matrícula nº XXX, e NOME, CARGO, matrícula nº 

XXX, para, em COMISSÃO e sob a presidência do primeiro, proceder ao desfazimento dos bens da 

PRM-XXX que foram avaliados e classificados no Procedimento de Gestão Administrativa Nº XXX, 

na forma da regulamentação em vigor. 

 Art. 2º A comissão ora constituída tem o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar relatório 

conclusivo. 

 Art. 3º Dê-se ciência aos interessados. 

 

 

PROCURADOR-CHEFE 
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ANEXO VI – MODELO DE ATA DE INSTALAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE  

DESFAZIMENTO 

 
ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE DESFAZIMENTO 

 

Em XXX de XXX de 20XX, no âmbito da Procuradoria da República no Município de XXX, 

instalou-se a comissão especial designada pela Portaria nº XXX de XXX de XXX do 

Excelentíssimo Senhor Procurador-chefe no Estado do Paraná, constituída pelos servidores: 

XXX, XXX e XXX, sob a presidência do primeiro, para proceder conforme as orientações 

constantes no capítulo XIV (Seção I e II) da Instrução Normativa MPF/SG nº 9 de 11/06/2019 o 

desfazimento dos bens pertencentes ao patrimônio da PRM/XXX, de acordo com o 

Procedimento de Gestão Administrativa Nº XXX. Deliberou-se, assim, pela confecção do edital 

de desfazimento, por sua publicação no site do MPF/PR e pela divulgação no site 

www.reuse.gov.br do Ministério da Economia. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 

ata, que vai por todos assinada digitalmente. 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

http://www.reuse.gov.br/
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ANEXO VII – MODELO DE EDITAL DE DOAÇÃO 

 

EDITAL DE DOAÇÃO Nº XX/20XX – PRM/XXX 

PRXXX- XXX/20XX 

 

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Município de XXX, sediada 

no endereço XXX, torna público que procederá ao desfazimento, mediante doação, dos bens 

constantes no ANEXO I do presente instrumento, em consonância com a legislação de regência, 

especialmente as Leis 8.666/93 e 14.133/21; os Decretos 9.373/2018 e 10.340/2020; e a Instrução 

Normativa nº 9, da Secretaria Geral do Ministério Público Federal, de 11 de junho de 2019. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Edital compreende a doação dos bens relacionados em seu ANEXO I classificados 

como XXX, agrupados em lote(s) (ou lote único). 

1.2. Entende-se por doação o procedimento previsto no art. 17, caput, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 

8.666/1993. 

 

2. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

2.1. Os órgãos e entidades deverão manifestar o interesse nos bens diretamente à Comissão Especial 

de Desfazimento de Bens instituída pela Portaria PR/PR N° XXX/20XX, que funciona junto à 

Procuradoria da República no Município de Curitiba, exclusivamente pelo endereço eletrônico: 

www.protocolo.mpf.mp.br, no período compreendido entre os dias XX/XX/20XX a XX/XX/20XX 

(prazo mínimo de 15 dias corridos). Caso no período referenciado acima não apareça nenhum 

interessado no lote fica este edital prorrogado até o dia XX/XX/20XX. 

2.1.1. Deve-se preencher todos os campos do endereço eletrônico citado acima e anexar o ofício no 

botão “Selecionar Arquivo(s)”. 

2.1.2. Para preenchimentos do quadro de Destinatário, deve-se usar: 

Nome: Comissão Especial de Desfazimento de Bens 

UF: Paraná 

Unidade do MPF: Procuradoria da República – Paraná (nome da PRM) 

Setor: Seção de Logística – SELOG / Setor Administrativo / Coordenadoria da PRM 

Descrição do Documento: Ofício de Manifestação de Interesse no Edital Nº XX/20XX 

2.2. A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote ou lotes de interesse. 

2.3. Não serão aceitas manifestações de interesse em bens individualmente considerados. 

2.4. O interesse pelo lote pressupõe o interesse por todos os bens dele constantes. 

 

3. DOS POSSÍVEIS DONATÁRIOS E DO CRITÉRIO DE ESCOLHA 

 

Preferência Beneficiários elegíveis 

1º 

 

 

2º 

 

 

3º 

 

4º 

 

Órgãos e entidades da Administração Direta da União, autarquias e fundações 

públicas federais; 

 

Empresas pública federais e sociedades de economia mista federais prestadoras 

de serviço público; 

 

Autarquias e fundações públicas estaduais, distritais e municipais; 

 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 9.790/1999); 
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5º 

 

Associações ou cooperativas tipificadas no art. 3° do Decreto n° 5.940/2. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1. Os interessados no lote, em razão da natureza dos bens constantes no anexo único, serão 

classificados mediante sorteio. 

4.2. A ordem de classificação relativa a doação será publicada no site da Procuradoria da República 

no Estado do Paraná (http://www.mpf.mp.br/pr/transparencia/doacoes), sendo que o primeiro 

colocado terá o prazo de cinco dias úteis, contado da publicação, para encaminhar à Comissão 

Especial de Desfazimento de Bens, documentações necessárias às doações, aos cuidados do 

presidente, para o endereço eletrônico www.protocolo.mpf.mp.br, seguindo as orientações dos itens 

2.1.1 e 2.1.2. 

4.3. A não apresentação da documentação no prazo estabelecido no Edital implicará a eliminação do 

pretenso donatário, seguindo-se a convocação do próximo classificado, na forma descrita no item 

anterior. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1. Para a realização da transferência/doação, serão necessários os seguintes documentos: 

5.1.1. Das pessoas jurídicas de direito público: 

a) ofício manifestando interesse ou requerimento da autoridade máxima do órgão ou entidade; 

b) indicações do endereço da sede e do número de inscrição no CNPJ; 

c) cópia de um documento com foto e da portaria de nomeação da autoridade máxima do órgão; 

d) para os órgãos federais que utilizam o sistema SIAFI, o número da UG (unidade gestora) e 

compromisso de recebimento da transferência feito da PR/PR por NS (nota sistema) no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis; 

5.1.2. Das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: 

a) requerimento ou ofício do responsável pela entidade; 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

c) prova de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do 

donatário; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa; 

f) cópia do ato constitutivo atualizado ou documento equivalente da OSCIP, devidamente registrado 

em órgão oficial; 

g) certificado de qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, emitido 

pelo Ministério da Justiça. 

5.1.3. Das Associações ou Cooperativas referidas no art. 3° do Decreto n° 5.940/2006: 

a) requerimento do responsável pela entidade; 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

c) prova de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do 

donatário; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa; 

f) cópia do ato constitutivo atualizado da entidade, devidamente registrado em órgão competente; 

g) declaração de atendimento dos requisitos previstos no art. 3°, incisos III e IV, do Decreto n° 

5.940/2006. 

http://www.protocolo.mpf.mp.br/
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6. DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

6.1. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Município de XXX, 

compromete-se a: 

6.1.1. Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 

digitais; 

6.1.2. Cumprir todas as obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na 

LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de 

requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, ANPD e Órgãos de controle 

administrativo em geral; 

6.1.3. Assegurar o sigilo, em caso de acesso ocasional, por servidores do Ministério Público Federal, 

às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais. 

6.2. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste edital e 

também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Os bens deverão ser retirados na cidade de XXX no endereço XXX. 

7.2. As despesas com o transporte dos bens correrão por conta do donatário, sendo que a retirada 

deverá ocorrer no local onde se encontrarem, em data e horário previamente convencionados pelo 

doador. 

7.3. As dúvidas quanto à aplicação do presente Edital serão dirimidas pela Comissão Especial de 

Desfazimento de Bens e deverão ser encaminhadas ao e-mail: prprpatrimonio@mpf.mp.br. 

 

CIDADE, XX de XXX de 20XX. 

 

SERVIDOR 

Presidente da Comissão 
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ANEXO VIII – MODELO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO 

 

Excelentíssima Senhora Procuradora da República–chefe no Paraná 

Procedimento Administrativo nº XXX 

 

RELATÓRIO CONCLUSIVO 

 

 A Comissão Especial designada pela PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXX DE 20XX, para 

desfazimento dos bens da Procuradoria da República em XXX, vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência apresentar relatório conclusivo no procedimento em epígrafe, nos termos subsequentes: 

 Instaurou-se no âmbito administrativo desta Procuradoria da República o presente 

procedimento, com a finalidade de desfazimento dos bens patrimoniais constantes no ANEXO I, 

classificados como XXX, conforme Procedimento Administrativo nº XXX, onde foram atendidas as 

instruções contidas no item 15, da instrução Normativa MPF/SG/SA de nº 001/93, aprovada pela 

portaria nº 383/93, da Secretaria Geral do Ministério Público Federal. Manifestaram interesse em 

receber estes bens disponíveis, através de ofício as seguintes instituições: XXX. 

 Como houve manifestação de interessados em número superior a quantidade do bem 

oferecido, foi realizado sorteio entre as entidades interessadas, onde o XXX foi vencedora e 

encaminhou os documentos necessários para a transferência dos bens. 

 Em análise aos documentos de habilitação juntado pelo interessado, consideramos que foram 

preenchidos os requisitos legais para destinação dos bens constantes no presente procedimento 

administrativo. A Comissão Especial apresenta o presente laudo conclusivo, requerendo a Vossa 

Excelência que determine a expedição do respectivo Termo de Doação em favor do XXX, para ser 

efetivada a doação, nos termos do item 15.4 da Instrução Normativa MPF/SG/SA de nº 001/93. 

 

 

CIDADE, XX de XXX de 20XX  

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

SERVIDOR 

Cargo 
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ANEXO IX – MODELO DE LAUDO TÉCNICO 

 

LAUDO TÉCNICO 

 

Limpeza das mídias magnéticas 

 

 O Setor de TIC da PRM/XXX, com o objetivo de evitar de forma eficiente a exposição de 

informações sensíveis desta Procuradoria de unidades de mídia que farão parte do processo de 

desfazimento de bens, informações estas que por ventura tenham sido armazenadas nas mídias 

magnéticas, fez uso de técnica de destruição lógica de dados. 

 Os discos rígidos (HD – Hard Disc) dos microcomputadores relacionados abaixo foram 

submetidos ao processo de sobrescrita intencional (wiping) em todo o seu conteúdo. Este processo é 

considerado eficiente 1  e permite a reutilização da mídia. A sobrescrita foi feita com o uso da 

ferramenta DBAN (www.dban.org) e com a utilização do método DoD Short (3 passos)2. 

  

Qtde Patrimônio Descrição 

   

 

CIDADE, XX de XXX de 20XX  

 

 

SERVIDOR 

Cargo 

 

 

 

 
1O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (DoD-US) divulgou uma orientação, em novembro de 2007, 

reconhecendo o processo de sobrescrita intencional como um método eficiente de limpeza de mídias magnéticas. 
2O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST) na Publicação Especial 800-88 (página 7) de 

2006 mencionou que estudos indicam que a maioria das mídias atuais pode ser efetivamente esterilizada com apenas 

uma sobrescrita (1 passo). 

http://www.dban.org/

