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                                   I. Manter o processo de acompanhamento contratual atualizado e instruído com 
documentos comprobatórios da execução do objeto, anexando todas as ocorrências e notificações à 
Contratada; 

                                   II. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada; 

                                   III. Comunicar à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos (CGL/MJ), por 
Memorando acompanhado de documentação probatória, a ocorrência de eventuais irregularidades na 
execução do Contrato que podem resultar em sanções administrativas; 

                                   IV. Manifestar-se quanto à vantajosidade do Contrato para a Administração, 
quando da prorrogação contratual e eventual reequilíbrio econômico-financeiro; 

                                   V. Acompanhar e controlar o(s) saldo(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) de modo a 
evitar que o objeto do Contrato seja cumprido sem a devida cobertura orçamentária/financeira e, ainda, 
solicitar junto a CGL/MJ o reforço dos empenhos ou a anulação parcial, caso necessário; 

                                   VI. Reavaliar constantemente a execução do objeto do Contrato, propondo 
medidas com vistas à redução de gastos, bem como outras para melhoria e racionalização dos serviços, 
submetendo ao responsável pela Unidade Demandante. 

 Art. 4° A Coordenação de Contratos CCONT/CGL orientará, nos limites de sua 
competência regimental, os servidores responsáveis pela fiscalização do Contrato. 

 Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 161, de 18 de julho de 2018. 
 Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DEBORA DE SOUZA JANUARIO 

 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP 

PORTARIA NATEC Nº 3, DE 11 DE JANEIRO DE 2019 

 O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA 
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 
art. 1º da Portaria nº 926, de 31 de outubro de 2017, e no processo 08071.000077/2018-95, resolve: 

Art. 1º Certificar o processo de trabalho "Acreditar Entidades Sociais" da 
Coordenação- Geral de Assuntos Judiciários do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça 
da Secretaria Nacional de Justiça.  

JOSE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO 

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=8961540&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001431&infra_hash=8dc6e19a9fb143affb4c2f340d3aa6e43fe43a5dd3bb48f20bac1bc65af8c54b

