
Da Seção de Logística
- SELOG -

Art. 10. À Seção de Logística incumbe planejar, organizar, supervisionar e controlar as

atividades relativas  ao material  de consumo e ao material  permanente no âmbito  da

PR/DF e ainda:

I - Planejar  e  promover  a  aquisição  de  material  de  consumo  e  bens  permanentes,

atendendo a critérios de sustentabilidade, economicidade e padronização;

II - Gerir  o  material  de consumo disponível  no almoxarifado, assim como os materiais

permanentes  constantes  do  patrimônio  da  PR/DF,  propondo,  quando  cabível,  o

desfazimento, em observância aos critérios de sustentabilidade e padronização;

III - Manter o material de consumo disponível no almoxarifado, assim como os materiais

permanentes em estoque adequadamente acondicionados; e

IV - Controlar  os  registros  patrimoniais  e  contábeis  dos  bens  imóveis  afetados  ao

Ministério Público Federal, no âmbito da PR/DF.

Art. 11. Aos fiscais de contrato da PR/DF, designados por portaria, compete:

I - Acompanhar “in loco” a execução do objeto do contrato;

II - Orientar, estabelecendo diretrizes, dando e recebendo informações sobre a execução

do contrato;

III - Determinar a correção e readequação das faltas cometidas pelo contratado e informar

à Administração, por meio da Divisão de Contratações e Gestão Contratual, quando as

medidas corretivas ultrapassarem sua competência.

IV - Interditar,  paralisando  a  execução  do  contrato  quando  constatar  que  esteja  em

desacordo com o pactuado;

V - Comunicar seus afastamentos em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para,

evitando prejuízos, interrupções e/ou suspensão das atividades de fiscalização.

VI - Elaborar registro próprio e individualizado para o contrato, em que conste o controle

do saldo residual e as informações das determinações necessárias à regularização das

faltas, falhas ou defeitos observados.

VII - Armazenar em pasta eletrônica cópia do termo contratual e todos os seus aditivos,

apostilamentos e planilha de custos e formação de preços atualizada, se existentes, com



outros documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações

assumidas pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços

contratados;

VIII - Cumprir as normas que regem a fiscalização dos contratos administrativos e, no que

couber, o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos do Ministério

Público Federal.
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