
PORTARIA CONJUNTA Nº 11/2011 - SESP/SEJUDH/FUNAC/FUNDECON

INSTITUI COMISÃO ÚNICA DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE 
CONSUMO E PERMANENTE DO NÚCLEO SEGURANÇA.

O  SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA  PÚBLICA,  o  SECRETÁRIO  DE 
ESTADO  DE  JUSTIÇA  E  DIREITOS  HUMANOS,  A  PRESIDENTE  DO  FUNDO 
ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  a  PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NOVA 
CHANCE e a SECRETÁRIA ADJUNTA EXECUTIVA DO NÚCLEO SEGURANÇA, no uso 
das atribuições legais, e

CONSIDERANDO a implantação dos Núcleos de Administração Sistêmica através da 
Lei Complementar Estadual nº 264, de 28 de dezembro de 2006, e a implementação do Núcleo de 
Segurança Pública pelo Decreto Estadual nº 2212, de 27 de outubro de 2009;

CONSIDERANDO que de acordo com a nova estrutura compete à Secretaria Adjunta 
Executiva  do  Núcleo  de  Segurança  conduzir  questões  relacionadas  à  Comissão  Única  de 
Acompanhamento,  Avaliação e  Recebimento  de  Material  de  Consumo e  Permanente,  sejam da 
SESP/SAENS, SEJUDH e da FUNAC,

RESOLVE:
Art.1º-  Instituir  a  Comissão Única  de  Acompanhamento,  Avaliação e  Recebimento  de 

Material de Consumo e Permanente junto ao Núcleo de Segurança. 
Art.2º- A Comissão Única será composta por servidores do quadro efetivo de pessoal, das 

áreas sistêmicas e finalísticas da SESP, SAENS, SEJUDH, FUNAC:
Art. 3º A Comissão será composta pelos seguintes servidores:
I. Estevan Manoel Garcia Gomes - Presidente 
II. Raul Alves Arruda Santos - Membro 
III. Carlos Alberto Silva - Membro 
IV. Fabiano Isac da Silva Queiroz - Membro 
V. Gustavo Henrique Rehder Nogueira - Membro 
VI. Mairton Vidal de Lima Bezerra - Membro 

Art. 4º- Compete à Comissão Única receber os materiais de consumo e permanente no 
almoxarifado Único (logística), sendo:

I. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 
especificação, mediante Termo de Recebimento Provisório;

II.  definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e 
consequente aceitação, mediante Termo de Recebimento Definitivo,  com a participação de pelo 
menos 3 (três) membros da Comissão Única, sendo obrigatório a presença de pelo menos 01 (um) 
integrante da unidade requisitante do material a ser recebido. 

§ 1° - Será dispensado o Termo de Recebimento Provisório nas hipóteses dos incisos I, II 
e III do artigo 74 da Lei Federal n° 8.666/1993, sendo que nestes casos, o recebimento será feito 
mediante recibo.

§  2°  -  A Comissão  Única  de  recebimento  será  responsável  por  notificar  as  empresas 
contratadas nos casos de desconformidades e/ou atrasos nas entregas de materiais.
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§ 3° - A ausência de um representante da Unidade no ato do recebimento dos materiais 
implicará na retenção de documento fiscal cujo prosseguimento dependerá do acompanhamento e 
atesto do responsável pela Unidade.

Art. 5º- A Comissão convocará um integrante da Unidade, o qual deverá ser tecnicamente 
capacitado para verificação dos materiais específicos e emissão de laudo técnico de conformidade.

Parágrafo único- A Comissão encaminhará os documentos fiscais para conformidade dos 
produtos  do  tipo  materiais  cirúrgicos,  odontológicos,  laboratoriais,  medicamentos  especiais  e 
outros, somente após o recebimento do laudo técnico.

Art.  6º-  Quando  as  especificações  dos  materiais  forem  relacionados  com  a  área  de 
Tecnologia  da  Informação,  será  obrigatória  a  presença  de  um  servidor  da  Coordenadoria  de 
Tecnologia da Informação (COTI) ou representante da Unidade com conhecimento técnico, o qual 
será responsável por analisar e emitir Laudo Técnico de Conformidade, sendo de responsabilidade 
da Comissão Única o recebimento definitivo.

Art. 7º- A Coordenadoria de Aquisições e Contratos da Secretaria Adjunta Executiva do 
Núcleo Segurança deverá fazer constar dos respectivos instrumentos de convocação de licitação, 
tais como Editais, Cartas Convites e Compras Diretas, que o recebimento dos bens será realizado 
pela Comissão Única ora instituída.

Art. 8º- O local de recebimento dos materiais será do almoxarifado único, com exceção 
dos materiais destinados à Fundação Nova Chance e ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, 
que serão recebidos em suas respectivas unidades.

§  1°  -  A previsão  estabelecida  no  caput deste  artigo  não  se  aplicará  nos  casos  de 
recebimento de materiais bélicos, laboratoriais, veículos, entre outros de uso específico, os quais 
serão recebidos nas Unidades Administrativas pela Comissão única e integrantes Capacitados, casos 
em que a Comissão se deslocará para a localidade, sendo obrigatório a presença de pelo menos 01 
(um) integrante da Comissão pertencente à Unidade interessada.

§ 2° - A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Fundação Nova Chance e o 
Fundo  Estadual  de  Defesa  do  Consumidor  serão  responsáveis  pela  elaboração  do  Termo  de 
Recebimento Provisório. Após, a Comissão Única de Recebimento elaborará o Termo Definitivo, 
com o respectivo atesto da Nota Fiscal/Fatura. 
Art. 9º- Os materiais entregues em Municípios do interior do Estado(gêneros alimentícios e outros) 
deverão ser recebidos por pelo menos 02 (dois)integrantes das unidades, que ficarão responsáveis 
pela conferência do quantitativo e da especificidade do produto, momento em que será elaborado o 
Termo Provisório, o Termo Definitivo e o atesto das notas fiscais, os quais serão encaminhados à 
Gerência de Almoxarifado para conformidade necessária.

Art. 10º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
31/01/2011, revogando-se as disposições em contrário, com validade até 31/12/2011.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Cuiabá, 29 de julho de 2011.  

Des. Paulo Inácio Dias Lessa
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH

(Documento Original Assinado)

Sirlei Teresinha Theis de Almeida
Secretária Adjunta Executiva do Núcleo Segurança - SAENS

(Documento Original Assinado)
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Presidente do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON
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Neide Aparecida Mendonça Gomes
Presidenta da Fundação Nova Chance - FUNAC
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