
                                                                                                                                              

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 31/2013

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº   0.00.002.000165/2013-94  

UASG – 590001

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

DATA:  11/11/2013

HORÁRIO: 14:00 HORAS

Obs:  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil 

subsequente,  no  mesmo  horário  e  endereço  eletrônico,  salvo  comunicação  do  Pregoeiro  em sentido 

contrário.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SAFS (Setor de Administração Federal 

Sul), Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, em Brasília – DF, torna público, por meio do Pregoeiro MARCIEL 

RUBENS DA SILVA e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 49 de 13 de março de 2013, do Exmo.  

Senhor Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que no dia 11 de novembro de 2013, às 

14 horas (horário de Brasília-DF), ou no mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de 

não haver expediente nessa data, através do endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br,  que realizará 

licitação  do  tipo MENOR PREÇO, execução indireta, empreitada por preço global,  na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO,  para a  Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 

corretiva,  preventiva  e  preditiva,  remanejamento  e  ampliação  do  sistema  de  áudio,  vídeo  e 

automação do Plenário, de forma a atender ao Conselho Nacional do Ministério Público. A presente 

licitação será regida pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei nº 8.666 de 21/06/1993, pelo Decreto 5.450 

de 31/05/2005,  Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006,  no que couber,  com as devidas alterações, e 

demais normas pertinentes.

1 – CONDIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases.

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
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1.2 Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro(a) do Conselho Nacional do Ministério 

Público,  mediante  a  inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  para  o  aplicativo 

constante da página eletrônica (certificação digital).

                

2 – DO OBJETO

A presente  licitação  tem  por  objeto a  Contratação  de  empresa  para  prestação  de 

serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, remanejamento e ampliação do sistema de 

áudio,  vídeo  e  automação  do  Plenário, conforme  especificações constantes  do  Anexo  I  (Termo  de 

Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste edital, para todos os fins e 

efeitos:

 1 Termo de Referência - Anexo I;

 2 Planilhas de Custos e Formação de Preços – Anexo II;

 3 Declaração de Regularidade - Anexo III;

 4 Minuta de Contrato - Anexo IV.

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1  Poderão  participar  desta  licitação  pessoas  Jurídicas  que  explorem  ramo  de 

atividade compatível com o objeto licitado, atendam às condições exigidas neste Edital e seus anexos 

e  estejam  devidamente  credenciadas,  por  meio  do  sítio  www.comprasnet.gov.br,  para  acesso  ao 

sistema eletrônico.

3.2 Não poderá participar desta licitação:

a) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

b) empresa apenada com a suspensão do direito de licitar com a  Administração;

c) empresa apenada com o impedimento de contratar com a Administração;

d) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

limites determinados pelo inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93; (consertar formatação)

e) empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob regime de 

concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

f)  sociedade cooperativa  de  mão-de-obra,  constituída  nos  termos  da  Lei  nº  5.764,  de 

16/12/1971, em função do Termo de Conciliação celebrado entre a União (AGU) e o Ministério Público do 

Trabalho;

g) empresa em regime de subcontratação.
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3.2.1 Para fins do disposto na alínea b, c e d do item 3.2, entende-se por Administração, o  

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (UASG 59001)e o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, e  por  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos  Municípios,  abrangendo  inclusive  as  entidades  com personalidade  jurídica  de  direito  privado  sob 

controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.

3.3 Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa 

licitante e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente, quando for o caso.

3.4. O licitante será responsável pela veracidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e da consequente contratação, 

sob as penas da lei.

3.5 Não poderão participar deste Pregão empresas que tenham como sócio, gerente ou 

diretor,  membro  ou  servidor  (este  quando  ocupante  de  cargo  de  direção)  do  Conselho  Nacional  do 

Ministério Público e ou do  Ministério Público da União, e seu cônjuge, companheiro ou parente até o 

terceiro grau, inclusive, conforme dispõe o art. 4º da Resolução nº 01 do CNMP, de 7 de novembro de 2005  

e art. 1º da Resolução nº 7 do CNMP, de 17 de abril de 2006.  

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de  chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das  

transações inerentes ao Pregão Eletrônico, não cabendo ao provedor ou ao órgão promotor da licitação 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.  

3º, §§ 5º e 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

4.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo 

qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  devendo  a  licitante  comunicar 

formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da mesma (art. 3º, § 5º, Dec. 

nº 5.450/2005). 

4.4 Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), para que 

essas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, é 

necessário  que,  à  época  do  credenciamento,  manifestem  cumprir  plenamente  os  requisitos  para 

classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

4.5 Quem prestar  declaração  falsa  na  manifestação  de  que  trata  o  item anterior 
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sujeitar-se-á à penalidade prevista no item 11 deste Edital.

5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante (art. 13, III, Decreto nº 5.450/2005).

5.2 Incumbirá à licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão  pública  do  Pregão,  ficando responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, IV, Decreto nº 

5.450/2005).

5.3 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante 

e subsequente encaminhamento da proposta de preços, o que ocorrerá a  PARTIR DA DIVULGAÇÃO DA 

LICITAÇÃO ATÉ A ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4 Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas  

neste Edital e seus anexos (art. 21, § 2º, Decreto nº 5.450/2005).

5.4.1 As licitantes também deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico que 

cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, e que não se encontram alcançadas por  

quaisquer das hipóteses previstas no Parágrafo 4º, do art. 3º, da LC nº 123/2006.

5.5  Até  a  abertura  da  sessão,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a  proposta 

anteriormente apresentada (art. 21, § 4º, Decreto nº 5.450/05).

5.6  Concluída  a  etapa  de  lances,  a  empresa  detentora  do  menor  lance  deverá 

encaminhar sua proposta contendo as especificações detalhadas do objeto, no prazo máximo de 1 

(uma) hora, contada do encerramento da etapa de lances, com preços unitários e total atualizados (no 

máximo  com  duas  casas  decimais)  em  conformidade  com  os  lances  eventualmente  ofertados.  A 

comprovação dar-se-á, preferencialmente, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, 

ou  para  o  endereço  eletrônico  cpl  @cnmp.mp.br  ,  com posterior  encaminhamento  do  original  (via 

Sedex) ou cópia autenticada no prazo de 72 (setenta e duas) horas, no endereço constante no item 

10.1 do presente Edital.

5.6.1 No caso de propostas contendo erros ou falhas sanáveis, será concedido prazo 

improrrogável de 30 (trinta) minutos para os devidos ajustes.

5.6.1.1 Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação;
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5.6.2. A especificação deverá ser clara e completa, ou seja, detalhamento do objeto, 

observadas as especificações básicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital;

5.7  Os  Preços  unitário  e  total,  devem  ser  compatíveis  com  os  preços  praticados  no 

mercado, conforme estabelece o art.  43,  inciso IV, da Lei  nº  8.666/93,  em algarismo e por extenso, 

expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações constantes no Anexo I deste 

Edital;

5.8  A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.9  Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital 

e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

5.10  Serão  desclassificadas  as  propostas  e  excluídos  os  lances  que  ofereçam  preços 

excessivos ou inexequíveis, podendo o Pregoeiro realizar diligências para averiguação dos mesmos.

5.10.1 O  ônus  da  prova  da  exequibilidade  dos  preços  cotados  incumbe  ao  autor  da 

proposta, no prazo de cinco dias úteis contados da notificação.

06 – DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir da data e horário previstos no preâmbulo do Edital, terá início a sessão pública 

do Pregão Eletrônico nº  31/2013, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de  

lances. 

6.2 Não se admitirá proposta que apresentar preço global simbólico, irrisório ou de valor 

zero,  incompatível  com os  preços  de mercado,  ainda que este  Edital  não tenha estabelecido limites 

mínimos.

6.3 A desclassificação da proposta de preços será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.4 O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública  deste  pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócio  diante  da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de desconexão.

07 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO e ESCLARECIMENTOS

7.1 Até o dia  06/11/2013, 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

7.1.1 Pregoeiro  decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas e, sendo acolhida, 
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será definida e publicada nova data para realização do certame.

7.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até o dia   05 /11/2013, 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico: cpl@cnmp.mp.br.  

08 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1  Aberta  a  etapa  competitiva,  com a  classificação  das  propostas  pelo  Pregoeiro,  o 

licitante  poderá  encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo  o  mesmo 

imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor (art. 24, Decreto nº 

5.450/05).

8.2 O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras 

de aceitação dos mesmos.

8.3  O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  inferior  ao  último  por  ele  ofertado  e 

registrado pelo sistema eletrônico.

8.4 Se ocorrerem dois ou mais lances do mesmo valor, terá preferência na contratação,  

para todos os efeitos, aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, podendo, ao preço do 

primeiro colocado, ser registrados outros licitantes que aderirem a este preço.

8.5 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do 

valor  do  menor  lance  registrado  que  tenha  sido  apresentado  pelos  demais  licitantes,  vedada  à 

identificação do detentor do lance.

8.6 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, através do Pregoeiro, aos licitantes, após o que 

transcorrerá o tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual  

será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.7  Após  o  encerramento  da  etapa  de  lances  da  sessão  pública,  o  Pregoeiro  poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais  

vantajoso,  para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  bem  assim  decidir  sobre  sua  aceitação,  sendo  a 

negociação acompanhada pelos demais licitantes. 

8.8 O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro, 

acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.9 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a 

etapa de ACEITAÇÃO, permanecendo on-line para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como 
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eventual negociação de valores.

8.10 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer  da etapa competitiva deste 

Pregão,  o sistema eletrônico  poderá  permanecer  acessível  aos  licitantes  para  a  recepção dos  lances, 

retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão deste 

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes através do sítio 

www.comprasnet.gov.br.

8.12 Concluída a etapa de lances a empresa detentora do menor lance, deverá comprovar 

a situação de regularidade, no prazo máximo de 02 (duas) horas, preferencialmente, por meio da opção  

“Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, ou para o endereço eletrônico cpl  @cnmp.mp.br   ou ainda via  FAX 

(61) 3366-9257, conforme endereço constante no item 10.1 do presente Edital.

8.12.1 Os documentos a serem apresentados para o cumprimento desta exigência são os 

relacionados no item 10 deste Edital.

8.12.2 No caso de propostas  contendo erros ou falhas  sanáveis,  será concedido prazo 

improrrogável de 30 (trinta) minutos para os devidos ajustes.

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 No julgamento das propostas, após a etapa de lances, a classificação se dará em ordem 

crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o  menor preço 

global anual (valor total mensal x 12), sendo aceita somente duas casas decimais, com o valor unitário 

exato (sem dízimas), conforme as planilhas de Formação de Preços constantes do Anexo II.

9.2 O  lançamento  dos  valores  da  proposta  inicial  no  sistema  Comprasnet  é  de 

responsabilidade do LICITANTE, qualquer falha ou erro no lançamento implicará na desclassificação da 

proposta tendo como justificativa valores irrisórios ou erro material.

  9.3 O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) não deverão ser incluídos na Planilha de Custos e Formação de Preço.

 9.4 O limite máximo aceitável para a contratação é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil 

reais).

 9.5 Serão desclassificadas as propostas com valores acima do limite estimado,  na fase de  

"Aceitação".

9.6 Se a proposta ou o lance de menor valor  não for  aceitável,  ou se o licitante não 

atender às exigências de Habilitação, o pregoeiro examinará a melhor proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Também nessa etapa o 

pregoeiro poderá negociar  com o participante  para que seja  obtido  preço melhor.  A negociação  será 

realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.7  Constatado  o  atendimento  às  exigências  fixadas  no  Edital,  após  a  habilitação  e 

julgamento de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço, e o 

licitante  será  declarado  vencedor,  sendo  convocado  para  assinatura  do  Contrato  ou  instrumento 

equivalente no prazo estabelecido neste Edital.

9.8  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  salvo  por  motivo  justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9.9 O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências, julgadas 

necessárias  à  análise  das  propostas,  devendo  os  licitantes  atender  às  solicitações  no  prazo  por  ele  

estipulado, contado do recebimento da convocação.

9.10 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação.

9.11  Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.

9.12 Na fase de Aceitação da Proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante vencedor a 

reapresentação de sua proposta comercial, caso detecte falha sanável na mesma.

 9.13 Será recusada a proposta do licitante vencedor da fase de lances que esteja em 

desacordo  com os  requisitos  estabelecidos  neste  instrumento  convocatório,  que  deixe  de  atender  às  

exigências nele contidas,  que se oponha a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consigne preços 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, e ainda, que apresente irregularidades insanáveis.

 9.14 É vedada à Licitante vencedora a colocação a disposição de empregados que sejam 

parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Conselho Nacional do Ministério 

Público, observando-se, no que couber, as restrições relativas à reciprocidade entre os Ministérios Públicos 

ou  entre  estes  e  órgãos  da  administração  pública  direta  ou  indireta,  federal,  estadual,  distrital  ou 

municipal, nos termos da Resolução n. 37 CNMP, de 28 de abril de 2009.

10 - DA HABILITAÇÃO

10.1  Após  a  fase  de  ADJUDICAÇÃO,  o  licitante  vencedor  deverá  encaminhar  a 

Processo nº 0.00.002.000165/2013-94 Pregão Eletrônico CNMP nº 31/2013 Página 8 de 68.



                                                                                                                                              

documentação original, ou cópia autenticada, referente à HABILITAÇÃO, bem como a proposta atualizada, 

num  prazo de até 72 (setenta e duas) horas, ao CNMP,  SAF Sul (Setor de Administração Federal Sul), 

Quadra 2, Lote 3, CEP 70.070-600, sala T-008 (Comissão Permanente de Licitação) em envelope fechado e 

rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CEP: 70.070-600

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2013

PROCESSO Nº 0.00.002.000165/2013-94

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

10.2  A habilitação  das  licitantes  será  verificada  nos  seguintes  sistemas/cadastros,  sem 

prejuízo dos demais documentos exigidos neste Edital:

a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

b)  CEIS  -  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  da  CGU  (Portal  da 

Transparência do Governo Federal http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/);

c)  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa do CNJ – 

Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (  http://www.tst.jus.br/certidao  )  .

10.3  Para  fins  de  habilitação,  a  licitante  deverá  apresentar,  ainda,  a  seguinte 

documentação complementar: 

10.3.1 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal (em campo próprio do sistema Comprasnet).

10.3.2 Declaração expressa do responsável pela firma de que ela não está impedida de 

participar  de  licitações  promovidas  por  órgãos  ou  entidade  pública  (em campo  próprio  do  sistema 

Comprasnet).

10.3.3 Declaração de ciência e concordância com as condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos, bem assim de cumprimento pleno dos requisitos habilitatórios previstos (em campo próprio 

do sistema Comprasnet).

10.3.4 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

ofertado pela licitante, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual ou  

inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados  
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e informados pelo SICAF;

10.3.5 Declaração de que é microempresa e empresa de pequeno porte e que, sob as 

penas da Lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e esta apta a  

usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (em campo próprio do 

sistema Comprasnet).

10.3.6 Declaração de regularidade (anexo III do edital);

10.3.7 Comprovação  de  Registro  de  Pessoa  Jurídica,  tanto  para  a  empresa  licitante 

quanto  para  as  empresas  subcontratadas,  e  quitação  referente  ao  presente  exercício,  expedida  pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do domicílio ou sede da empresa, comprovando habilitação 

para o desempenho dos serviços do objeto do presente documento;

10.3.8  Apresentação de Atestado(s)  de Capacidade Técnica,  devidamente registrado(s)  no 

CREA,  emitido(s)  por  entidade  da  Administração  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  direta  ou  indireta  e/ou 

empresa privada, comprovando que a licitante e/ou a sua subcontratada tenha prestado ou esteja prestando 

serviços  de  características  técnicas  e  de  tecnologia  de  execução  equivalente  ou  superior  ao  objeto  deste 

documento, e que façam relevância expressa, pelo menos a: 

                               10.3.8.1 Execução de serviços de manutenção de equipamentos de áudio, vídeo e  

automação,  com  características   compatíveis  tecnicamente  com  as  dos  sistemas  conforme  o  termo  de 

referência do anexo I deste edital.

10.3.9 Relação explícita e declaração formal da disponibilidade da licitante de equipamentos, 

veículos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação; 

10.3.10  Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura, de profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido por entidade 

competente, disponível para prestar os serviços de modo permanente, durante a execução do objeto licitado, a 

partir da entrega da proposta com atribuições compatíveis e detentor(es) de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), por execução de serviços de características técnicas e tecnologia de execução equivalente ou 

superior ao objeto deste documento, com relevância a: 

                        10.3.10.1  Execução de serviços de manutenção de equipamentos de áudio, vídeo e 

automação, com características compatíveis tecnicamente com as dos sistemas conforme termo de referência 

do anexo I deste edital.

10.3.11  Os profissionais  indicados pelo  licitante para  fins  de comprovação da capacitação 

técnico-profissional  deverão  participar  do  serviço  objeto  da  licitação,  admitindo-se  a  substituição  por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

10.3.12  Toda documentação apresentada deverá ser correspondente a um único CNPJ, salvo 

no caso de subcontratação ou de tributos e contribuições das filiais, quando a empresa estiver autorizada a 
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centralizá-los em sua Matriz ou Sede. Os documentos comprovando tal centralização, deverão ser fornecidos 

pelo(s) órgão(s) competente(s), constando da documentação.

10.4 A verificação em sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui  

meio legal de prova.

10.5 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, e 

quando houver necessidade de envio, deverão ser encaminhados para o e-mail cpl@cnmp.mp.br, a partir 

de sua convocação no sistema de Pregão Eletrônico, no prazo de 1 (uma)  hora contada da solicitação do  

Pregoeiro, e apresentados no original  ou por cópia autenticada em 72 (setenta e duas)  horas após o 

encerramento da sessão pública.

10.5.1 Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida ferramenta, a critério 

do Pregoeiro, poderá ser utilizada outra forma de envio.

10.5.2  No caso  de  propostas  contendo erros  ou  falhas  sanáveis,  será  concedido  prazo 

improrrogável de 30 (trinta) minutos para os devidos ajustes.

10.6 Se  a documentação de habilitação  não  estiver  completa  e correta,  ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente INABILITADO.

10.7 Os documentos  deverão  ter  validade expressa  ou  estabelecida em Lei,  admitidos 

como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.

10.8  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  ou  solicitação  de  documentos  em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

10.9 Os  documentos  deverão  ser  apresentados  com  validade  em  dia  na  data  de 

apresentação da proposta.

 10.9.1  Os documentos apresentados com validade expirada, se não for falta sanável, 

acarretarão a INABILITAÇÃO do proponente.

10.10  Para  as  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte,  a  comprovação  da 

regularidade fiscal observará a disciplina estabelecida nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de  

14/12/2006, regulamentados pelo art. 4º do Decreto nº 6.204, de 05/09/2007.

10.11 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, tratando-se de ME 

ou EPP, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que  o  proponente  for  declarado  vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da 

Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.12 A não regularização da documentação, no prazo previsto nos itens acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666 de 

21/06/93,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de 
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classificação, para a retirada da Nota de Empenho, assinatura do contrato ou revogar a licitação.

10.13  O  licitante  deverá  declarar  quaisquer  fatos  supervenientes  à  inscrição  cadastral 

impeditivos de sua habilitação.

10.14 Para habilitação no presente pregão serão exigidos os seguintes documentos:

a) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia  do Tempo de Serviço -  FGTS 

(Certificado de Regularidade de FGTS - CRF);

b) prova de regularidade para com a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito - 

CND); 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão de Quitação de Tributos 

e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União fornecidas pela Secretaria da 

Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conjuntamente, nos termos do Decreto n.º 

6.106/2007 e IN/RFB n.º 734/07), Estadual e Municipal  ou Distrital,  conforme o domicílio ou sede da 

licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;

d)  certidão negativa de falência, recuperação judicial  ou concordata,  expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica;

e) certidão de regularidade trabalhista (CNDT);

10.14.1  Para  as  licitantes  inscritas  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de 

Fornecedores – SICAF, a comprovação referida nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do item 10.14 poderá ser  

efetuada mediante consulta on line ao Sistema. A regularidade para com a fazenda Estadual e as certidões 

exigidas nas alíneas “d” e “e” do item anterior, quando não constantes do cadastro no Sistema, deverão 

ser atendidas, também, pelos licitantes cadastrados no SICAF.

10.14.2  Caso  algum  dos  documentos  de  habilitação  apresentados  na  licitação  esteja 

vencido, o Pregoeiro poderá, conforme lhe faculta o § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, efetuar consulta 

ao órgão responsável pela emissão do documento, para verificação de sua regularidade.

10.14.3 A Administração se reserva no direito de diligenciar, a qualquer momento, no 

sentido de verificar a  validade e a  autenticidade de qualquer certidão apresentada.  Em havendo 

divergências, será considerada válida pela Administração a certidão obtida com data mais recente.

10.15  Deverá  o  licitante  indicar,  juntamente  com  os  documentos  comprobatórios  da 

habilitação, endereço eletrônico para onde serão encaminhadas todas as comunicações pertinentes ao 

processo  de  licitação  e  à  execução  das  obrigações  dele  decorrentes,  expedidas  pelo  CNMP e  a  ele 

endereçadas;

10.16 O licitante se responsabilizará pelo endereço fornecido,  de modo que, qualquer 

alteração  deste  endereço  eletrônico  deverá  ser  comunicada  ao  CNMP,  considerando-se  válida  toda 

correspondência enviada ao endereço constante dos autos;
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 10.17  Em  se  tratando  de  comunicação  enviada  pelo  correio  eletrônico,  considera-se 

intimado o licitante no primeiro dia útil  seguinte ao envio,  iniciando-se a contagem do prazo no dia 

imediatamente posterior ao da intimação.

 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1  A licitante  vencedora  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do 

presente edital ficará sujeito às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93.

11.2 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, o licitante 

vencedor que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a retirar a nota de empenho, 

deixar de assinar o termo de contrato quando exigido, deixar de entregar a documentação exigida 

para  o  certame ou  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e, se for o caso, 

será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

edital e das demais cominações legais. 

11.3  Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total  ou parcial  das 

obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da 

Lei  8.666/93,  a  Administração  poderá,  resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  aplicar  as 

seguintes sanções, conforme art. 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades previstas no item VI do 

Termo de Referência:

a) advertência;

b)  multa,  a  ser  recolhida  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da 

comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

b.1)  0,5%  (cinco  décimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  caso  a 

CONTRATADA não inicie a prestação dos serviços no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso 

injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10º dia de atraso, os serviços 

poderão, a critério da Administração, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução do contrato.

b.2) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação seja 

realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da 

contratação, por dia de irregularidade na prestação dos serviços, limitada sua aplicação até o máximo de 

10  dias.  Após  o  10º  dia,  os  serviços  poderão,  a  critério  da  Administração,  não  mais  ser  aceitos,  

configurando-se a inexecução do contrato.

b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do  
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contrato.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por até 2 (dois) anos;

d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  licitante 

vencedora  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após  decorrido  o  prazo  da  sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

11.4 As penalidades previstas  neste  Edital  são  independentes  entre  si,  podendo ser 

aplicadas isoladas ou,  no caso de multa, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 

garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei nº 8.666/93).

11.5  As  multas  aplicadas  serão  deduzidas  do  valor  do  pagamento  devido  ao  licitante 

vencedor, quando possível, ou por via de procedimento extrajudicial ou judicial, conforme o caso. 

11.6 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou  

dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 

art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.

11.7 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV, do art.  

87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão contratual,  

serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

11.8 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas 

nos incisos III e IV do artigo 87 do referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão dos 

contratos regidos pela citada lei:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.

11.9 Da aplicação das penas definidas no § 1º e no art. 87, da Lei n.º 8.666/93, exceto 

para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do 

ato.

11.10 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da Lei n.º  

8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ministério 

Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser  
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requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.11 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, serão 

informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como daquela competente para 

decidir sobre o recurso.

11.12 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante recibo, no 

setor  de  protocolo  do  CONTRATANTE,  localizado  no  edifício  Adail  Belmonte,  situado  no  Setor  de 

Administração Federal Sul, Quadra 03 Lote 02, Brasília/DF, nos dias úteis, das 13h às 17h.

 

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer, 

imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias  

úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 

apresentar contra-razões  em igual  número  de dias,  que  começarão a correr  do término do  prazo  do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2 A falta de manifestação de intenção de recurso, imediata e motivada, da licitante 

quanto  ao  resultado  do  certame importará  preclusão  do  direito  recursal.  Os  recursos  imotivados  ou 

insubsistentes não serão recebidos.

12.3 Os recursos serão dirigidos à Secretária de Administração do CNMP por intermédio do 

Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 dias úteis ou, nesse período, encaminhá-los à 

Secretária de Administração, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

12.4 Declarada a vencedora da licitação, não havendo manifestação das demais licitantes 

quanto  à  intenção  de  interpor  recurso,  ou  julgados  os  que  interpostos  forem,  será  o  procedimento  

submetido à Secretária de Administração para homologação.

12.5 Encerrada a sessão pública, a ata respectiva será disponibilizada imediatamente na 

internet para acesso livre de todos os licitantes e à sociedade.

12.6 Os recursos relativos à aplicação das penalidades previstas no item 11 e no art. 87 da  

Lei  nº  8.666/93,  exceto para aquela definida no inciso IV da referida Lei,  poderão ocorrer  no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

12.7 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº 

8.666/93, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

12.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da 

CPL,  no  edifício  Adail  Belmonte,  situado no Setor  de  Administração Federal  Sul,  Quadra 03 Lote  02, 

Brasília/DF, nos dias úteis, das 13h às 17h.
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13 – DO SERVIÇO E DA ASSINATURA DO CONTRATO

13.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, 

podendo ser prorrogado por até 60 meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de  

junho de 1993.

13.2 O CNMP convocará a adjudicatária, para assinar o contrato, a qual terá o prazo de 5  

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação para comparecer à Administração, sob pena de 

decair  o  direito  à  contratação,  sem prejuízo das penalidades previstas  neste  Edital,  sujeitando-se às 

penalidades aludidas  nos  termos do art.  81 da Lei  nº  8.666/93,  bem como ensejará  a  aplicação das  

sanções previstas no item 11 deste Edital e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

13.3 O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Coordenadoria de  Administração/CNMP, conforme previsto no Parágrafo 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93.

13.4  Na  prestação  dos  serviços  objeto  deste  pregão,  deverão  ser  observadas  as 

especificações e demais orientações descritas neste Edital e no Termo de Referência (Anexo I). 

13.5   Até  a  efetiva  assinatura  do  contrato,  poderá  ser  desclassificada  a  proposta  da 

licitante vencedora, caso o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO venha a ter conhecimento de 

fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

13.6  A  Nota  de  Empenho  poderá  ser  anulada  a  qualquer  tempo,  independente  de 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na 

forma do art. 79, da Lei nº 8.666/93. 

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

14.1 São as constantes no Anexo I deste Edital e na Minuta de Contrato;

14.2  A  contratada  deverá  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.

15 – DA DOTAÇÃO

15.1  As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta  da Programa 

controle  da  atuação  administrativa  e  financeira  do  Ministério  Público,  Natureza  de  Despesa 
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3.3.3.90.39.17, constante do orçamento do CNMP para este fim.   

16– DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem 

bancária até o 10º (décimo) dia útil , pelos serviços efetivamente executados e pelos materias fornecidos, 

de acordo com as condições deste edital, mediante apresentação da respectiva nota fiscal devidamente 

atestada pelo setor competente, na qual deverão constar: endereço, CNPJ, número da nota de empenho, 

número do banco, da agência e da conta corrente da empresa e a descrição clara do objeto.  

16.2.  Para  execução  do  pagamento,  a  licitante  deverá  fazer  constar  como 

beneficiário/cliente da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasuras, ao Conselho Nacional do 

Ministério Público, CNPJ nº 11.439.520/0001-11.

16.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 

e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma deverá apresentar,  

juntamente com a nota fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos 

tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

16.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liqüidação 

ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;

16.5. O CNMP fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega 

e  aceitação,  o  produto  fornecido  não  estiver  em  perfeitas  condições  e  em  conformidade  com  as 

especificações estipuladas no termo de referência do anexo I.

17 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

17.1 Nos termos do Art. 67, §1º , da Lei nº 8.666/93, o CNMP designará um representante 

para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados.

17.1.2  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem a  competência  do  representante 

deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

17.2 Da mesma forma, a Adjudicatária deverá indicar um preposto para, se aceito pelo 

CNMP representa-lá na execução do Contrato.

17.3 Nos termos da Lei nº 8.666/93 constituirá documento de autorização para a execução 

dos serviços o Contrato Assinado, acompanhado da Nota de Empenho.
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17.4 O Conselho Nacional do Ministério Público, poderá rejeitar, no todo ou em parte, os 

serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.

17.5 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão 

ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para o CNMP.

17.6 Analisar demais condições conforme descritas no Termo de Referência do anexo I 

deste edital.

18 - DA GARANTIA DE CONTRATO

18.1 Para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais que serão firmadas, 

o CNMP exigirá da licitante vencedora a prestação de garantia, de acordo com o art. 56, § 1º, da Lei nº 

8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

18.2 As  modalidades  de garantia  pela  qual  a  licitante  vencedora  poderá  optar  são  as 

seguintes:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

18.3 A garantia contratual deverá ser prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de assinatura do contrato a ser firmado.

18.4 Quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança em favor do 

CNMP, no mesmo prazo do item 20.3.

18.5 A licitante vencedora obrigar-se-á a apresentar a garantia para o período integral da 

vigência contratual, e, no caso de prorrogação do contrato a ser firmado, mantê-la válida e atualizada.

18.6 A garantia prestada somente será liberada ou restituída após o término da vigência do 

contrato a ser firmado, mediante requerimento da licitante vencedora.

18.7  A  perda  da  garantia  em  favor  do  CNMP,  por  inadimplemento  das  obrigações 

contratuais  firmadas,  far-se-á  de  pleno  direito,  independente  de  qualquer  procedimento  judicial  ou 

extrajudicial das demais sanções previstas no contrato a ser firmado.

18.8 A garantia deverá ser integralizada em no máximo 30 (trinta) dias, sempre que dela 

forem deduzidos quaisquer valores e nos casos de prorrogação de prazo ou acréscimo de valores deverá 

ser atualizada na mesma proporção, em conformidade com o art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

18.9  A  qualquer  tempo,  mediante  comunicação  ao  CNMP,  poderá  ser  admitida  a 

substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital. 

 18.10  Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado como pagamento  de  qualquer  obrigação,  a 
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licitante vencedora obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado  

da data em que for notificada pelo CNMP.

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 A autoridade competente do CNMP,  poderá  anular ou revogar a presente licitação, 

bem como não homologar total ou parcialmente o objeto licitado, desde que não atendidas as exigências  

constantes  neste  Edital  e  seus  Anexos,  ou  por  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou mediante provocação de terceiros, com as devidas justificativas, nos termos do art. 49 da Lei  

nº 8.666/93, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.2 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera a obrigação 

de indenizar, por parte da Administração, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 

8.666/93.

19.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto nos parágrafos 1º e 2º, inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante prévia comunicação 

formal e expressa por parte do CNMP à CONTRATADA, e desde que verificada a existência de dotação 

orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem necessários, respeitados os limites legais.

19.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que, durante a realização da sessão pública do pregão, seja possível a aferição da sua 

qualificação e a  exata compreensão  da sua proposta,  sendo possível  ao Pregoeiro solicitar  pareceres 

técnicos, pedir esclarecimentos e promover diligências em qualquer fase do presente certame e sempre 

que julgar necessário.

19.5  As  proponentes  assumem todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas 

propostas e o CNMP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independente da condução 

ou do resultado do processo licitatório.

19.6  Após  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

19.7 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no item 11 do presente 

Edital, o lance é considerado proposta. 

19.8  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos nos dias úteis em que houver 

expediente no CNMP.

19.9  Este Edital será fornecido a qualquer interessado nos sítios www.comprasnet.gov.br e 
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http://www.cnmp.mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=242,  ou, 

ainda, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público, sediado no Setor de Administração Federal Sul - 

SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte – Sala T008  (Comissão Permanente de Licitação).

19.10  As  licitantes,  após  a  publicação  oficial  deste  Edital,  ficarão  responsáveis  pelo 

acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 19.9, das eventuais republicações 

e/ou retificações de Edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências 

que  porventura  possam ou não implicar  em mudanças  nos  prazos  de  apresentação da  proposta  e da 

abertura da sessão pública. 

19.11 Independente  de  declaração  expressa,  a  simples  participação  nesta  licitação 

implica em aceitação plena das condições estipuladas neste edital, decaindo do direito de impugnar os 

seus termos o licitante que, o tendo aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar  

falhas e irregularidades que o viciem.

19.12 O CNMP não é unidade cadastradora do SICAF, apenas realiza consulta junto ao 

mesmo.

19.13 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro no Conselho Nacional do Ministério 

Público, pelo correio eletrônico: cpl  @cnmp.mp.br  .

O foro da Justiça Federal da cidade de Brasília-DF é o competente para dirimir quaisquer 

questões judiciais resultantes deste Edital.

Brasília, 10 de outubro  de  2013

Marciel Rubens da Silva

Pregoeiro/CNMP
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 31/2013

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº   0.00.002.000165/2013-94  

UASG – 590001

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 1 Definição do Objeto:

O objeto  do  presente  termo  compreende  a  contratação  de 

empresa prestadora de serviços de manutenção corretiva, preventiva 

e preditiva, remanejamento e ampliação do sistema de áudio, vídeo 

e automação do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP),  com  fornecimento  de  mão  de  obra,  ferramentas, 

equipamentos,  materiais  de  consumo  e  materiais,  peças  e 

equipamentos  de  reposição  imediata  (mediante  ressarcimento), 

situado na Sede do CNMP - Setor de Administração Federal, Lote 3, 

Quadra 2 – Edifício Adail Belmonte, Brasília – DF. 

 2 Justificativa:

A  execução  dos  serviços  de  manutenções  preventiva  e 

corretiva, remanejamento e ampliação dos equipamentos de áudio, 

vídeo,  automação  e  acessórios é  essencial  para  garantir  que  as 

atividades desenvolvidas no Plenário sejam registradas em aúdio e 

vídeo, bem como transmitidas ao público interessado, ampliando-se 

a publicidade das atividades desenvolvidas pelo órgão.

 3 Descrição do Objeto
Equipamentos existentes no Plenário do CNMP

O sistema de áudio, vídeo e automação do Plenário do CNMP é composto pelos equipamentos abaixo:

Equipamentos de Áudio
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Item Qtde 
(unidades) Equipamentos

01 01 (um) Processador de áudio – BIAMP Audia Flex

02 01 (um) Amplificador de áudio – BIAMP MCA 8150

03 01 (um) Subwoofer – Projekt PK SW 150

04 02 (dois) Caixa Monitora – Mackie HR824 MK2

05 08 (oito) Caixa Acústica de teto – Projekt PK RT 120 LBS

06 01 (um) Sistema de Backup – Clear One Converge 560

07 01 (um) Central de Controle de Microfones – Beyerdynamic MCW-D 50

08 19 (dezenove) Microfone sem fio Beyerdynamic MCW-D2071

09 01 (um) Microfone sem fio Beyerdynamic MCW-D2073

10 01 (um) Receptor e transmissor – Beyerdynamic TE-900 / SE-900

11 02 (dois) Receptor e Microfone sem fio - Cliente

Equipamentos de Vídeo

Item Qdte 
(unidades) Equipamentos

01 04 (quatro) Câmera Sony BRC-300

02 01 (um) Controlador remoto de câmeras Sony RM-BR300

03 01 (um) Anycast Switcher de Vídeo HD Sony AWS-G500HD

04 01 (um) QUAD Split Vídeo – Kramer PIP-400

05 02 (dois)
Projetor – Sony VPL CX120

06 01 (um) DVD Panasonic DMR EH 55

Equipamentos de Automação
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Item Qdte 
(unidades) Equipamentos

01 01 (um) Controlador Crestron AV2

02 02 (dois) Painel de Controle Creston TPS-12

03 01 (um) Painel de controle sem fio Creston TPMC-8X

Acessórios

Item Qdte 
(unidades) Equipamentos

01 01 (um) Rack profissional metálico padrão 19”

02 - Cabos de áudio diversos

03 - Cabos de vídeo diversos

04 - Cabos de automação diversos

05 01 (um) Matrix Switcher 8x8 Vídeo/Áudio Balanceado Kramer VS-848

06 01 (um) Matrix Switcher 8x8 Vídeo/Áudio Balanceado Kramer VP-8X8A

07 06 (seis) Trancoder Balanceador Kramer 482xl

08 01 (um) Transformador isolador Kramer TR-2A

09 01 (um) Transmissor AV via UTP Kramer 711N

10 01 (um) Transmissor AV via UTP Kramer TP 45

11 01 (um) Scan Converter Kramer VP-701xl

12 07 (sete) Caixas de piso com  saída VGA+áudio

13 02 (dois) PC Cabine com monitor, teclado e mouse

14 01 (um) Monitor Cabine LCD LG M288WA

15 02 (dois) Tela elétrica GAIA GBV-100

16 02 (dois) Lift GAIA GLI-102

Funcionalidades do sistema

O sistema possui as seguintes funcionalidades:
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3.5.1 O processador de áudio digital :

3.5.1.1 Trata todos os sinais de áudio recebidos e os encaminha com alta qualidade para os diferentes 
destinos;

3.5.1.2 Controla automaticamente os microfones, ou seja, abre os microfones em uso e fecha os fora de 
uso, além de alterar o ganho de acordo com a intensidade da voz do orador;

3.5.1.3  Permite o controle manual de todas as funções;

3.5.1.4 Implementa mecanismos e esquemas para evitar microfonia;

3.5.1.5 Realiza e atende ligações telefônicas e integra o áudio da linha telefônica e do ambiente;

3.5.1.6 Encaminha diferentes entradas de áudio para diferentes saídas simultaneamente;

3.5.1.7 Memoriza configurações e ajustes;

3.5.1.8 É controlado através de monitores de vídeo, um para o operador e outro para o presidente da 
mesa;

3.5.2 A central de automação:

3.5.2.1 Aciona os suportes elétricos da tela e do projetor;

3.5.2.2 Comanda a iluminação próxima da tela;

3.5.2.3 Comanda o processador de áudio digital, o aparelho de DVD, o projetor, as matrizes e a mesa de 
corte e edição de vídeo;

3.5.2.4 É controlado via monitor de vídeo, com layout personalizado para o ambiente e para as funções 

programadas;

3.5.2.5 Memoriza configurações e ajustes;

3.5.3 As câmeras de vídeo são controladas a partir de joystick no rack, e memorizam posição e zoom;

3.5.4  O  sistema  é  capaz  de  encaminhar  diferentes  fontes  de  vídeo  para  diferentes  destinos 

simultaneamente;

3.5.5 A mesa de corte e edição de vídeo é capaz de monitorar todas as entradas de vídeo, misturá-las e 

realizar transições suaves na saída;

3.5.6 O Diagrama de interligação do sistema de sonorização e vídeo do Plenário do CNMP está no ANEXO 

III,  e poderá ser  fornecido em arquivo pdf, devendo este ser  seguido para a correta manutenção do  

sistema;

3.6. Descrição dos Serviços

3.6.1. Os serviços objeto deste documento serão executados por equipe não residente disponibilizada pela 

CONTRATADA devendo esta obrigatoriamente obedecer os requisitos de formação profissional dispostas no 

presente documento. Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas técnicas progra-

madas as quais deverão ser previamente agendadas junto com o cronograma de manutenções preventivas 
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e através de Chamados de Emergência para atendimento de manutenções corretivas. Os chamados de 

emergência deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas após a abertura do chamado pelo CONTRATANTE.

3.6.2. Todos os serviços relativos ao presente documento consistem em manutenção preventiva, preditiva 

e corretiva. Os serviços compreendem todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais  

e emergenciais no sistema de áudio, vídeo e automação do Plenário de propriedade do CONTRATANTE que 

resultem, respectivamente, na manutenção do estado de uso ou de operação para que os equipamentos e 

seus componentes constantes no objeto deste documento sejam garantidos.

3.6.2.1 Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva incluem a realização de todos os  

testes elétricos, de software e áudio-visuais, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais  

do equipamento,  eficiência  e limpeza,  bem como orientações para  operação normal  e  adequada dos 

equipamentos.

3.6.2.2. Os serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva devem ser prestados nos locais em 

que os sistemas estão instalados;

3.6.2.3. Os serviços de equipamentos, que por motivos técnicos não puderem ser executados nos locais de 

uso, serão retirados pela CONTRATADA, mediante prévia aprovação e avaliação do fiscal do Contrato,  

ficando  a  mesma  inteiramente  responsável  pela  integridade  física  de  seus  componentes  durante  a 

retirada, transporte, substituição de peças e reinstalação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

3.6.2.4.  Ocorrendo  o  previsto  no  item anterior,  o  CONTRATANTE  avaliará  sobre  a  necessidade  de  se 

substituir  imediatamente  o  componente,  de  acordo  com  o  uso  do  equipamento,  o  tipo  de 

equipamento/peça,  facilidade de se ter  em estoque ou de se encontrar  no mercado. Caso ocorra,  a 

CONTRATADA  deverá  providenciar  a  imediata  instalação  de  outros  componentes  com  as  mesmas 

características dos componentes retirados, sem ônus para o CONTRATANTE, os quais somente poderão ser 

retirados quando da reinstalação dos componentes originais devidamente corrigidos.

3.6.2.5. Todos os serviços prestados deverão ser gerenciados e controlados por um sistema informatizado 

(software)  de acompanhamento de manutenção, que atenda aos seguintes parâmetros:   i) histórico de 

manutenção por equipamento; ii) gerenciamento do cronograma de manutenção preventiva, com emissão 

de ordens de serviço preventivas e corretivas; iii) emissão de relatórios de manutenção detalhados; iv)  

histórico  de  dados  de medições  e testes,  permitindo comparações com padrões  recomendados  pelos 

fabricantes; v) indicação de prováveis manutenções corretivas para o próximo período, de acordo com 

análises estatísticas; vi) controle de materiais de consumo e peças/componentes utilizados por período de 

tempo/equipamento, com custo médio envolvido; vii) capacidade de gravar em banco de dados todos os  

parâmetros  mencionados.  A operação  e  manutenção  deste  software  é  de  responsabilidade  da 

CONTRATADA.
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3.6.3. A CONTRATADA deverá executar os serviços no horário normal de expediente, de segunda à sexta-

feira,  das  08h00  às  19h00,  para  qualquer  anormalidade  verificada  nos  equipamentos.  Nos  dias  que 

antecederem  sessões  plenárias  ou  eventos  a  serem  realizados  no  plenário,  os  serviços  devem  ser 

realizados, se necessário, em horário fora do expediente, a fim de que o sistema seja reestabelecido a  

tempo da realização das sessões ou eventos.

3.6.3.1. Fora deste horário, ou dos dias explícitos, deverá ser autorizado pelo fiscal do Contrato e sem 

ônus para o CONTRATANTE.

3.6.3.2.  O  CONTRATANTE  poderá  solicitar  a  presença  do  técnico  fora  dos  horários  e  dias  definidos,  

mediante autorização de serviços extraordinários.

3.6.4. As manutenções consistem em:

3.6.4.1.    Preventiva:   tem por  objetivo  evitar  a  ocorrência  de  defeitos  em todos  os  componentes  do 

sistema,  conservando-os  em perfeito  estado de funcionamento,  de  acordo com os  manuais  e  normas 

técnicas específicas, inclusive dos fabricantes, devendo ser executada em duas etapas: 

a)  Inspeção:  Verificação  de  determinados  pontos  das  instalações  seguindo  programa  (rotina)  de 

manutenção;

b) Revisão: Verificações (parciais ou totais) programadas das instalações para fins de reparos, limpeza ou 

reposição de componentes.

3.6.4.1.1. A manutenção dos equipamentos e instalações será executada obedecendo às rotinas definidas 

nas ROTINAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, assim como as prescrições do fabricante.

3.6.4.1.2. As manutenções preventivas deverão ser executadas no horário normal de expediente, de modo 

que não prejudique o funcionamento das atividades do CONTRATANTE. Ainda assim, sempre que necessário 

este  procedimento  poderá  ser  realizado  fora  do  horário  normal,  independente  do  equipamento,  não 

implicando em qualquer ônus para o CONTRATANTE.

3.6.4.1.3. A manutenção preventiva incluirá toda mão-de-obra, ferramentas, materiais de consumo, trans-

portes, necessários para reparar e/ou substituir as peças dos equipamentos a serem manutenidos e poderá 

incluir o fornecimento de peças de reposição, mediante ressarcimento.

3.6.4.2. Manutenção Corretiva Inicial: Nos primeiros 30 (trinta) dias corridos do início, autorizado pelo 

CONTRATANTE, da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá enviar, impresso e via CD-R ou DVD-R, 

Relatório  de  Avaliação  Técnica  ao  fiscal  do  contrato,  informando:  estado  de  funcionamento, 

operacionalidade e integridade de todos os equipamentos, relação de equipamentos ou materiais a serem 

repostos e cronograma para execução ou estudo das pendências.

3.6.4.3. Corretiva: tem por objetivo o restabelecimento dos componentes do sistema às condições ideais 

de  funcionamento,  eliminando  defeitos  mediante  a  execução  de  regulagens,  ajustes  mecânicos  e 
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eletrônicos,  bem  como  substituição  de  peças,  componentes  e/ou  acessórios  que  se  apresentarem 

danificados,  gastos  ou defeituosos,  o  que  deverá ser  atestado por meio de  laudo técnico específico,  

assinado pelo Engenheiro responsável da CONTRATADA, o qual deverá conter a discriminação do defeito.

3.6.4.3.1. A manutenção corretiva será realizada sempre que necessário e a qualquer tempo, devendo a 

CONTRATADA  comunicar  imediatamente  os  problemas  identificados  ao  CONTRATANTE,  solicitando 

autorização para execução dos serviços.

3.6.4.3.2. A manutenção corretiva incluirá toda mão-de-obra, ferramentas, materiais de consumo, trans-

portes, necessários para reparar e/ou substituir as peças dos equipamentos a serem manutenidos e poderá 

incluir o fornecimento de peças de reposição, mediante ressarcimento. Nesse caso, a CONTRATADA deverá  

encaminhar no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos da detecção da falha do equipamento o laudo técni-

co do problema, juntamente com todos os materiais de consumo e ferramentas a serem fornecidas pela 

CONTRATADA, necessários para a realização do serviço, e as peças e componentes necessários, cuja forma 

de aquisição ficará a cargo do CONTRATANTE, caso não haja estoque em almoxarifado.

3.6.4.3.3. Para cada evento de manutenção corretiva identificado, deverá ser gerada imediatamente uma 

Ordem de Serviço Corretiva, independente da data de conclusão do serviço.

3.6.4.3.4. A CONTRATADA deverá observar que, nos casos de manutenção corretiva com substituição de pe-

ças, equipamentos ou acessórios, o prazo para normalização do sistema será de no máximo 05 (cinco) dias  

úteis;

3.6.4.3.5. A formalização imediata da comunicação ao CONTRATANTE quando houver necessidade de maior 

prazo para a execução do serviço, justificando e propondo novo prazo será feita pela CONTRATADA, o qual 

poderá ou não ser aceito pelo fiscal do Contrato;

3.6.4.3.6. O fato de os profissionais não terem conhecimento suficiente para a resolução de um problema 

específico do Objeto não será justificativa para o não cumprimento do prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis para a normalização do funcionamento do sistema. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa 

ou profissional para a resolução do problema, mediante autorização prévia do fiscal do Contrato, sendo 

que ônus da contratação ficará a cargo da CONTRATADA.

3.6.4.3.7. Não será justificativa da não normalização do sistema: imprudência, incompetência ou negli-

gência da CONTRATADA; má conservação das ferramentas,  equipamentos ou aparelhos de medição da 

CONTRATADA; falta de material de consumo; incapacidade em realizar testes. 

3.6.4.4.   Preditiva:   tem por objetivo observar e monitorar as condições de operação dos equipamentos, o  

rendimento  operacional,  e  outros  indicadores  da  condição  operativa  destes,  a  partir  dos  quais  será 

possível  determinar  o  intervalo  máximo  entre  reparos,  melhorando  a  produtividade  e  qualidade  do 

produto.

3.6.4.4.1. Algumas manutenções preditivas estão previstas nas rotinas mínimas de manutenção preventiva. 
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Tais testes, além de outros testes preditivos, deverão ser repetidos caso hajam dúvidas nos resultados, nos 

métodos de coleta de amostras, ou em outros fatores que possam comprometer o resultado das análises, 

sem ônus para o CONTRATANTE.

3.6.4.4.2.  A CONTRATADA deverá  incluir  nos  seus  relatórios  os  resultados  e  conclusões  obtidos  nas 

manutenções preditivas;

3.6.4.4.3.  As  análises  desses  resultados  deverão  orientar  as  ações  das  manutenções  futuras  da 

CONTRATADA;

3.6.5. A CONTRATADA deverá, ainda, observar os seguintes itens:

3.6.5.1. Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, por 

conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e 

acessórios  implícitos  e  necessários  ao  perfeito  e  completo  funcionamento  de  todas  as  instalações  e 

equipamentos,  não  cabendo,  portanto,  pretensão  de  futura  cobrança  de  “serviços  extras”  ou  de 

alterações nas composições de preços unitários, salvo os previstos neste documento.

3.6.5.2.  Nenhum pagamento  adicional  será  efetuado em remuneração aos  serviços  aqui  descritos;  os 

custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA; 

exceto os previstos neste documento.

3.6.6. ROTINAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

3.6.6.1.  As  rotinas  de  manutenção  preventiva  relacionadas  a  seguir  são  apenas  uma  referência  para 

execução dos serviços, devendo a CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do início da  

execução dos serviços, providenciar TODAS as demais ações que forem necessárias para  manter o efetivo 

funcionamento dos equipamentos ou para otimizar os processos, seguindo recomendação dos fabricantes.  

Tais rotinas complementares deverão ser encaminhadas por escrito para aprovação prévia do fiscal do 

Contrato, de forma a verificar sua adequação.

3.6.6.2. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, modificar as rotinas ou a periodicidade, bastando 

comunicar por escrito à CONTRATADA, a qual terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para promover os 

acertos necessários.

3.6.6.3. A Tabela abaixo apresenta as rotinas mínimas de manutenção preventiva com suas respectivas 

periodicidades: 

  

3.6.6.3.1. Equipamentos de áudio
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Equipamentos Descrição do Serviço Periodicidad
e

Processador de áudio – BIAMP Audia Flex

 Limpeza externa; Quinzenal

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (áudio,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

Amplificador de áudio – BIAMP MCA 8150

Limpeza externa; Quinzenal

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (áudio,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

Subwoofer – Projekt PK SW 150

Limpeza externa; Quinzenal

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (áudio,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

Caixa Monitora – Mackie HR824 MK2

Limpeza externa; Quinzenal

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (áudio,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

Caixa Acústica de teto – Projekt PK RT 120 
LBS

Limpeza externa; Quinzenal

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (áudio,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

Teste  dinâmico  com  som,  observando  a 
presença  de  ruídos  estranhos,  estalos, 
dentre outros  que indicam funcionamento 
anormal

Mensal

Sistema de Backup – Clear One Converge 
560

Limpeza  externa  do  gabinete  e  dos 
microfones

Quinzenal
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Equipamentos Descrição do Serviço Periodicidad
e

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (áudio,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

Central  de  Controle  de  Microfones  – 
Beyerdynamic MCW-D 50

Limpeza externa; Quinzenal

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (áudio,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

Microfone  sem  fio  Beyerdynamic  MCW-
D2071

Limpeza dos microfones Quinzenal

Conferência do sistema de carga presente 
nas cases dos microfones Mensal

Microfone  sem  fio  Beyerdynamic  MCW-
D2073

Limpeza dos microfones Quinzenal

Verificação  dos  terminais  das  baterias, 
limpando possíveis oxidações. Mensal

Receptor  e  transmissor  –  Beyerdynamic 
TE-900 / SE-900

Limpeza externa; Quinzenal

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (áudio,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

Receptor e Microfone sem fio - Cliente

Limpeza externa; Quinzenal

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (áudio,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

 

3.6.6.3.2. Equipamentos de vídeo
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Equipamentos Descrição do Serviço Periodicidad
e

Câmera Sony BRC-300

Limpeza externa Quinzenal

Verificar  limpeza  das  lentes,  efetuando-a 
se necessário Mensal

 Revisão de todas as conexões elétricas e 
de  sinais  (vídeo,  automação,  dentre 
outros),  efetuando  a  limpeza  nos 
conectores, se for o caso, e refazendo as 
conexões se necessário;

Mensal

Controlador remoto de câmeras Sony RM-
BR300

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais  (vídeo,  automação,  dentre  outros), 
efetuando a limpeza nos conectores, se for 
o  caso,  e  refazendo  as  conexões  se 
necessário;

Mensal

Anycast Switcher de Vídeo HD Sony AWS-
G500HD

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais  (vídeo,  automação,  dentre  outros), 
efetuando a limpeza nos conectores, se for 
o  caso,  e  refazendo  as  conexões  se 
necessário;

Mensal

Verificação  da  tela,  teclado, 
funcionamento em geral Mensal

QUAD Split Video – Kramer PIP-400

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais  (vídeo,  automação,  dentre  outros), 
efetuando a limpeza nos conectores, se for 
o  caso,  e  refazendo  as  conexões  se 
necessário;

Mensal

Projetor – Sony VPL CX120

 Limpeza  externa  das  lentes,  filtros  e 
gabinete Quinzenal

Ajustes  e  regulagens  de  foco,  zoom  e 
imagem (contraste, brilho e cor) Mensal

 Limpeza interna dos painéis de LCD, placas 
de sistema, ventoinhas e cabos; Semestral

Processo nº 0.00.002.000165/2013-94 Pregão Eletrônico CNMP nº 31/2013 Página 31 de 68.



                                                                                                                                              

DVD Panasonic DMR EH 55

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais  (vídeo,  automação,  dentre  outros), 
efetuando a limpeza nos conectores, se for 
o  caso,  e  refazendo  as  conexões  se 
necessário;

Mensal

Verificação  da  limpeza  da  lente  leitora 
através  da  velocidade  e  qualidade  de 
leitura, limpando-a se necessário.

Mensal

 

3.6.6.3.3. Equipamentos de automação

 

Equipamentos Descrição do Serviço Periodicidad
e

Controlador Crestron AV2

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Painel de Controle Creston TPS-12

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Painel de controle sem fio Creston TPMC-
8X

Limpeza externa Quinzenal

Verificação  do  sinal  wi-fi  captado  pelo 
painel Quinzenal

 

3.6.6.3.4. Acessórios

Equipamentos Descrição do Serviço Periodicidad
e

Rack profissional metálico padrão 19” Limpeza externa Qunzenal

Reaperto  de  parafusos  de  fixação  de Mensal
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Equipamentos Descrição do Serviço Periodicidad
e

equipamentos ao rack, além de parafusos 
estruturais e de painéis

Verificação do aterramento do rack Mensal

Cabos de áudio diversos
Revisar  cabos,  verificando  danos  ao 
isolamento,  ruptura,  oxidação,  dentre 
outros possíveis danos

Mensal

Cabos de vídeo diversos
Revisar  cabos,  verificando  danos  ao 
isolamento,  ruptura,  oxidação,  dentre 
outros possíveis danos

Mensal

Cabos de automação diversos
Revisar  cabos,  verificando  danos  ao 
isolamento,  ruptura,  oxidação,  dentre 
outros possíveis danos

Mensal

Matrix  Switcher  8x8  Vídeo/Áudio 
Balanceado Kramer VS-848

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Matrix  Switcher  8x8  Vídeo/Áudio 
Balanceado Kramer VP-8X8A

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Trancoder Balanceador Kramer 482xl

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Transformador isolador Kramer TR-2A

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Transmissor AV via UTP Kramer 711N Limpeza externa Quinzenal
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Equipamentos Descrição do Serviço Periodicidad
e

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Transmissor AV via UTP Kramer TP 45

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Scan Converter Kramer VP-701xl

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Caixas de piso com  saída VGA+áudio Limpeza interna, verificando obstrução nos 
conectores Quinzenal

PC Cabine com monitor, teclado e mouse Verificar  conexões à  placa  de  captura  de 
áudio e vídeo Mensal

Monitor Cabine LCD LG M288WA

Limpeza externa Quinzenal

Revisão de todas as conexões elétricas e de 
sinais, efetuando a limpeza nos conectores, 
se for o caso, e refazendo as conexões se 
necessário;

Mensal

Tela elétrica GAIA GBV-100

Limpeza da película e do case Quinzenal

Lubrificação  das  partes  móveis  e 
engrenagens; Mensal

Revisão de todas as conexões elétricas; Mensal

Lift GAIA GLI-102

Limpeza  do  gabinete,  mecanismo  e  base 
inferior; Quinzenal

Lubrificação  das  partes  móveis  e 
engrenagens; Mensal

Revisão de todas as conexões elétricas; Mensal
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3.6.6.4. Quinzenalmente, o sistema deverá ser testado em todas suas funcionalidades, sendo registrado 

em ata específica todos os problemas porventura apresentados, assim como todas as funcionalidades que 

estão de acordo com o esperado, além de observações pertinentes. As datas dos testes deverão ser acor -

dadas com o fiscal do contrato, em dias que não houver eventos, e preferencialmente em dias que permi-

tam prazo hábil para solução de problemas antes de eventos agendados.

3.6.7. O remanejamento de equipamentos consiste em mudar de posição os equipamentos instalados,  

compreendendo a desinstalação e nova instalação em outro local, seja devido pela necessidade apresen-

tada pelos usuários do plenário, seja para otimizar o funcionamento do sistema.

3.6.7.1. Os equipamentos deverão ser removidos de forma a se preservar a integridade destes, devendo  

ser manuseados com cuidado e promovendo o transporte adequado; 

3.6.7.2. Os equipamentos e seus acessórios deverão ser devidamente identificados para evitar a perda, 

extravio e facilitar a sua posterior destinação;

3.6.7.3.  É  de  extrema  importância  que  as  extremidades  dos  cabos  com  seus  conectores  sejam 

identificados juntamente com seus respectivos locais de conexão nos equipamentos, de forma a minimizar 

a possibilidade de erros de conexão e fazer com que a instalação no novo local seja idêntica à instalação  

antes da remoção;

3.6.7.4. Os equipamentos deverão ser devidamente embalados para o transporte, utilizando embalagens 

adequadas que venham a protegê-los, como caixas de papelão, isopor, papel bolha, dentre outros.

3.6.7.5. Deverão ser aproveitados os cabos tanto quanto possível, de forma que não comprometa a nova 

instalação. Não deverão ser aproveitados cabos danificados e que necessitem de remendos. Os cabos a 

serem aproveitados deverão ser aprovados pelo fiscal da CONTRATANTE.

3.6.8. A ampliação do sistema de sonorização consiste na instalação de equipamentos no ambiente do ple -

nário compatíveis com o sistema existente, de forma a otimizar, atualizar,  e/ou ampliar as funcionalida-

des deste.

3.6.8.1. Deverá ser aproveitada a infraestrutura já existente, caso não seja possível, deverá ser instalada 

infraestrutura necessária de acordo com o padrão existente;

3.6.8.2. O projeto deverá ser submetido ao fiscal do contrato para aprovação, condição necessária para  

execução dos serviços;

Processo nº 0.00.002.000165/2013-94 Pregão Eletrônico CNMP nº 31/2013 Página 35 de 68.



                                                                                                                                              

3.6.8.3. Fazem parte da presente especificação, no que forem aplicáveis, as normas dos fabricantes do 

INMETRO; as disposições legais da União e do Governo do Distrito Federal; as normas internacionais consa -

gradas, na falta das normas da ABNT; a Resolução n.º 425/98 do CONFEA, bem como as normas pertinentes  

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os serviços deverão ser executados de acordo com a 

presente especificação, sendo que qualquer solicitação de modificação deverá ser feita ao fiscal do con-

trato, por escrito e fundamentada, para análise. 

3.6.8.4. Deverá ser entregue, ao final dos serviços de ampliação ou remanejamento, projeto as built do 

sistema de áudio e vídeo do Plenário.

3.6.8.5.  Submeter à aprovação do fiscal do contrato amostras de todos os materiais e equipamentos a 

serem empregados nos serviços, antes de serem aplicados.

3.6.8.6. No caso de instalação de equipamentos do mesmo tipo dos já existentes (ampliação do número de 

equipamentos, por exemplo, aumento no número de sonofletores), deverão quando possível ser instalados  

equipamentos  iguais  aos  existentes.  Se  não  for  possível,  deverão  ser  instalados  equipamentos 

equivalentes, com características elétricas compatíveis com o sistema (impedância, tensão, conexões de 

entrada, saída, etc.) e características físicas semelhantes no caso de equipamentos externos, como no 

caso de sonofletores.

3.6.8.7.  Deverão ser  utilizados cabos,  terminais e  demais  acessórios de qualidade superior,  blindados 

quando necessário;

3.6.8.8. A remoção e/ou ampliação incluirá toda mão-de-obra, ferramentas, materiais de consumo, trans-

portes, necessários para remover e/ou instalar equipamentos e poderá incluir o fornecimento de peças de 

reposição, mediante ressarcimento.

3.6.9. Equipe Técnica Mínima

Para  fins  de  execução  dos  serviços  descritos,  a  CONTRATADA disponibilizará  quantitativo  de  recursos 

humanos de seu quadro, no mínimo, nas categorias profissionais constantes abaixo:

3.6.9.1. PROFISSIONAL TÉCNICO (oficial  Técnico(s)  Eletrotécnico(s)):  Profissional(is)  com ensino médio 

completo ou equivalente,  com conhecimentos em eletrônica, elétrica e em equipamentos de áudio e 

vídeo,  com experiência de pelo menos seis meses em suas respectivas áreas comprovada na carteira de 

trabalho  e  previdência  social  (CTPS)  ou  registros.  Realizará  atividades  de  manutenção  conforme 

cronograma a ser apresentado no inicio do contrato bem como visitas técnicas sempre que solicitado pelo  

CONTRATANTE.
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3.6.9.2. PROFISSIONAL SUPERVISOR DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA: Profissional(is) formado(s) em Engenharia 

Elétrica/Eletrônica, com registro no CREA, e experiência de ao menos seis meses em suas respectivas 

áreas  comprovada  na  carteira  de  trabalho  e  comprovada  mediante  Certidão  de  Acervo  Técnico. 

Deverá(ão) realizar uma visita mensal de no mínimo 02 (duas) horas de duração, durante o horário de 

expediente  do  CONTRATANTE,  e  sempre  que  o  profissional  técnico  não  for  capaz  de  solucionar  os 

problemas  existentes,  devendo  auxiliar  na  coordenação  dos  trabalhos  referente  à  parte  elétrica, 

eletrônica, de controle e automação.

3.6.9.3. Auxiliar (Auxiliar de Oficial Técnico(s) Eletrotécnico(s)): Profissional(is) com ensino fundamental 

completo ou equivalente.

3.6.10. Do fornecimento de materiais e equipamentos

3.6.10.1.  A  CONTRATADA deverá  arcar,  sem  ônus  adicional  para  o  CONTRATANTE,  com  o  custo  do 

fornecimento  de  materiais  de  consumo  que  são  considerados  aqueles  que  se  consomem à  primeira 

aplicação, empregados em pequenas quantidades com relação ao valor dos serviços, tais como: lixas, 

lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabões, detergentes, estopas, panos, 

palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas  

Araldite e Super Bonder, Durepoxi, solda, tinta, pilhas, baterias, materiais de escritório, anilhas, conector 

terminal (compressão e pressão), abraçadeiras de nylon, parafusos,  arruelas, pregos, pincéis,  óleos e 

outros  necessários  à  execução  dos  serviços,  os  quais  deverão  ser  de  primeira  qualidade  e  estar  em 

condição de uso;

3.6.10.2.  A  CONTRATADA  deverá  fornecer,  sem  ônus  adicional  para  o  CONTRATANTE,  todos  os 

equipamentos,  ferramentas,  materiais  de consumo, componentes,  produtos,  aparelhos de medições e 

testes  indispensáveis  à  execução  dos  serviços  solicitados,  sejam  eles  definitivos  ou  temporários,  

assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

3.6.10.3.  Manter  os  equipamentos  e  ferramentas  em  perfeito  estado  de  conservação, manutenção, 

segurança e higiene, prontos para utilização em qualquer tempo, bem como adequados à produtividade 

compatível  com as  respectivas  especificações  técnicas,  substituindo-os  ou  consertando-os  no  caso  de 

defeito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas;

3.6.10.4. Garantir que os equipamentos e ferramentas sejam de boa qualidade, ou seja, de primeira linha;

3.6.10.5. O local para armazenamento dos equipamentos e ferramentas, quando necessário será indicado 

pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA manter a área reservada para esse fim perfeitamente limpa e 

organizada;

3.6.10.6. A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do Contrato a relação dos equipamentos de proteção 

individual  (EPI)  e  de  proteção  coletiva  (EPC),  de  acordo  com a  necessidade  dos  serviços  prestados,  
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elaborada  pela  área  técnica  de  segurança  do  trabalho  da  CONTRATADA,  devidamente  assinada  pelo 

responsável.  Essa  lista  deverá  ser  apresentada  juntamente  com  a  relação  das  ferramentes  e 

equipamentos.

3.6.10.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos e ferramentas necessários para a execução 

dos serviços que compõe o escopo do presente contrato. A relação a seguir refere-se ao conjunto mínimo 

de equipamentos e ferramentas que deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA para a execução dos  

serviços contratados.

 

Lista mínima de ferramentas individuais

Oficial eletrotécnico

alicate multímetros rms, 1000A

jogo de chave Allen, milímetro

jogo de chave Allen, polegada

farolete/lanterna de 3 pilhas

jogo de chave de estria, mm 

jogo de chave de boca, mm 

jogo de chave soquete, mm 

jogo de chave de fenda

jogo de chave philips

alicate universal, cabo isolado, 8"

alicate bico chato, cabo isolado 6

alicate corte diagonal cabo isolado 6

alicate corte fios e cabos

alicate p/ terminais tipo prensa cabo

lima meia

luvas de proteção;

óculos de proteção;

máscara;

Maleta;

Estilete com proteção (tamanho grande);

Lâminas para estilete grande;
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Lista mínima de ferramentas de uso coletivo

Furadeiras de impacto

Ferros de solda, com sugador

Escadas, tamanhos diversos

Placas indicativas "em manutenção"

Fita zebrada

Cones para isolamento

01 Fita métrica (trena) de 5 metros;

Etiquetadora para cabos UTP e tomadas (cartucho de poliéster de alta aderência) com fornecimento 
de cartuchos;

01 Ferro de solda de 30 watts;

02 Serras copos de ferro de 25mm (para perfurar eletrocalha);

01 Ventosa com capacidade mínima de 70 kg

Placas indicativas “em manutenção” quando da realização de serviços;

3.6.10.8. A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal do Contrato, amostras de todos 
os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução;

3.6.10.9. A CONTRATADA deverá entregar ao fiscal do Contrato todas as peças, componentes e materiais 
porventura substituídos para análise, e, após, se responsabilizar pela destinação (descarte);

3.6.10.10.  A  substituição  de  peças,  equipamentos  ou  acessórios  mediante  prévia  comprovação  da 
necessidade deverá ser feita pela CONTRATADA, cuja justificativa deverá ser assinada pelo fiscal técnico 
da CONTRATADA e autorizada pelo fiscal do Contrato;

3.6.10.11. O fiscal do Contrato deverá ser comunicado pela CONTRATADA quando da substituição de peças, 
que  poderá  acompanhar  a  substituição  para  certificar-se  da  originalidade  e  da  genuinidade  dos 
componentes;

3.6.10.12. No início da execução do Contrato a CONTRATADA elaborará lista com quantitativo mínimo de  
materiais para se ter em estoque, necessários ao funcionamento ininterrupto dos equipamentos, a qual  
será avaliada e comprada pelo CONTRATANTE. Esta lista deverá ser entregue ao CONTRATANTE no máximo 
30 (trinta) dias corridos do início, autorizado pelo CONTRATANTE, da execução dos serviços;

3.6.10.13. Caso o CONTRATANTE constate qualquer negligência por parte da CONTRATADA, cuja solução 
demande  materiais  e/ou  mão-de-obra,  estas  serão  fornecidas  pela  CONTRATADA  sem  ônus  para  o 
CONTRATANTE.

3.6.10.14. Os materiais ou componentes necessários à manutenção dos equipamentos objeto do presente 
contrato , além de equipamentos a serem instalados para ampliação do sistema poderão ser adquiridos 
mediante ressarcimento devendo, neste caso, ser obedecido o procedimento a seguir. 

3.6.10.14.1  O  fornecimento  dos  materiais  e  equipamentos  será  feito  mediante  ressarcimento  à 
CONTRATADA, junto com a fatura mensal  dos serviços ou por meio de documentação específica para 
aquisição desses produtos; 

3.6.10.14.2.  Para  obter  o  ressarcimento  referente  aos  materiais  e  equipamentos  fornecidos,  a 
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CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, 03 (três) cotações obtidas junto aos seus fornecedores para 
aprovação prévia do CONTRATANTE. Será levada em conta a cotação mínima de mercado e as qualidades 
técnicas do produto.

3.6.10.15.  Caso  o  CONTRATANTE  discorde  do  menor  preço  obtido  pela  CONTRATADA,  realizará  uma 
pesquisa no mercado em busca de preços menores para os mesmos itens. Encontrando, dará conhecimento 
à CONTRATADA para que a mesma forneça, de imediato, e pelo menor preço encontrado pelo fiscal, os 
materiais, peças, componentes e equipamentos necessários.

3.6.10.16. Caberá à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou aplicação do material por 
ela solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo Responsável Técnico e encaminhada ao fiscal do 
Contrato. Caso seja necessário, o CONTRATANTE poderá exigir laudo ou parecer técnico dos equipamentos 
que sofrerão substituição de peças ou serviços;

3.6.10.17. Não serão aceitos materiais e equipamentos de reposição com marcas distintas das existentes, 
exceto quando caracterizar-se como material  “fora de linha”, ou seja, que não é mais fabricado, ou 
comprovada a equivalência  técnica de outra  marca,  o  que,  necessariamente,  deverá  ser  comprovado 
através de testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos à análise e aceite prévios do fiscal do 
Contrato.

3.6.10.18.  Todos  os  materiais  e  equipamentos  a  serem empregados  nos  serviços  deverão  ser  novos,  
comprovadamente de primeira qualidade, não podendo ser recondicionados ou reaproveitados e deverão 
estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do Contrato.

3.6.10.19.  Se julgar necessário, o fiscal do Contrato poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de 
informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 
mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação dos equipamentos. Os ensaios 
e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratórios aprovados pelo 
fiscal do Contrato.

3.6.10.20.  Os  custos  de  ensaios,  verificações  e testes  de  equivalência,  de recebimento  ou  quaisquer 
outros, deverão estar implícitos nos respectivos custos de equipamentos e materiais não cabendo qualquer 
reivindicação de ressarcimento pela CONTRATADA.

3.6.10.21 No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA deverá apresentar uma carta 
de exclusividade do seu fornecedor, bem como cópia de uma nota fiscal de venda já realizada desse 
componente  para  outrem.  Caso  o  componente  nunca  tenha  sido  vendido,  deverá  ser  fornecido  um 
documento constando que tal componente nunca foi anteriormente vendido pelo fornecedor;

3.6.10.22. Para o ressarcimento, em caso de fornecimento de peças e equipamentos, a CONTRADA deverá 
encaminhar a nota fiscal com os valores das peças, materiais e componentes fornecidos, não computando  
os  custos  referentes  à  mão  de  obra,  juntamente  com  um  pedido  de  ressarcimento.  Além  desses 
documentos,  a  CONTRATADA  já  deverá  ter  encaminhado  anteriormente  os  03  (três)  orçamentos  do 
material ou a Carta de Exclusividade, com cópia de nota fiscal de uma venda do material já realizada. A 
nota  fiscal  será  atestada  pelo  fiscal  do  Contrato  após  a  realização  da  substituição  dos  materiais  e 
restabelecimento do funcionamento normal dos equipamentos que se encontram defeituosos, mediante 
vistoria do fiscal do Contrato, e encaminhada para pagamento.

3.6.10.23. Os  procedimentos  e  documentação  necessários  para  o  reembolso  da  CONTRATADA 
poderão  ser  alterados  e  adequados  de  acordo  com  os  novos  procedimentos  adotados  pelo 
CONTRATANTE, devendo este informar a CONTRATADA das alterações ocorridas.
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4.     Adequação Orçamentária
Os recursos dessa contratação estão consignados no orçamento da União para 2013 no Programa x, Ação 

Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público e do Cumprimento dos Deveres 

Funcionais de seus Membros, Fonte 0100, Elemento Contábil 339039

5.     Regime de Execução 

O serviços relacionados neste termo de referência serão executados indiretamente, no regime de 

empreitada por preço global.

6.     Cronograma de Execução Físico-financeiro

Do Local e do Prazo para Prestação do Serviço 

6.1.  Os serviços deverão ser prestados na Sede do Conselho Nacional do Ministério Público, localizado no 

Setor de Administração Federal (SAFS), Lote 3, Quadra 2 – Edifício Adail Belmonte, Brasília – DF. 

6.2.  O prazo para prestação do serviço será de 12 (doze) meses corridos e contados a partir da confirma-

ção do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limi -

tada sua duração a 60 (sessenta) meses, na forma da legislação aplicável e durante a vigência contratual;

6.3.  Os serviços deverão ser prestados nas condições especificadas neste Termo de Referência.

Da Vigência do Contrato

6.4.  O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, com 

efeitos financeiros a partir do recebimento da ordem de serviço. O prazo de vigência pode ser prorrogado 

por sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o inciso II do art. 57 

da Lei 8.666 de 21/06/1993, mediante assinatura do Termo Aditivo.

Do Pagamento

6.5.  O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, até o 10º (décimo) 

dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, por meio de depósito na conta-corrente da 

CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal dos 

serviços executados, devidamente atestada pelo setor competente.

6.6.  O faturamento mensal deverá ocorrer no primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços;

6.7.  A liberação da Nota Fiscal/Fatura para pagamento ficará condicionada ao atesto do fiscal do contra -

to, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93;

6.8.  Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos exigidos como 
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condição para pagamento por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de 

vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

6.9.  Quando houver prestação de serviços com fornecimento de peças, componentes ou acessórios, a  

CONTRATADA apresentará em  separado o faturamento dos serviços de manutenção, acompanhado das 

respectivas notas fiscais de aquisição das peças para ressarcimento, em nome do CONTRATANTE;

6.10.  Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei Complementar nº 123/2006), não serão feitas 

as retenções de que trata a citada instrução normativa, ficando a CONTRATADA nesse caso obrigada a in -

formar no corpo da nota fiscal e, apresentar declaração, na forma do Anexo IV da mesma Instrução Nor-

mativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal.

6.11.  O pagamento será feito por meio de Depósito na conta-corrente da CONTRATADA, através de Or-

dem Bancária, mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada 

do atesto do Fiscal do Contrato.

6.12.  Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer cons-

tar como beneficiário/cliente, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, o CONSELHO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CNPJ nº 11.439.520/0001-11, e ainda, o número da Nota de Empe-

nho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da CONTRATADA, e a descrição clara e sucinta  

do objeto.

6.13.  Sobre o valor da Nota Fiscal, a CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS e as dos impostos e  

contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012.

6.14.  A CONTRATADA deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, apresentar os documentos 

comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação.

6.15.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obri-

gação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que 

isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.16.  Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da 

aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as es-

pecificações estipuladas.

7.     Responsabilidades da Contratante e da Contratada

Da Contratante

7.1.  Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

7.2.  Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições con -

tratuais;

7.3.  Aplicar as sanções, conforme previsto no contrato;
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7.4.  Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA;

7.5.   Inspecionar os materiais utilizados pela CONTRATADA para execução dos serviços;

7.6.  Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos locais 

onde irão executar suas atividades;

7.7.  Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de preposto por ela indicado;

7.8.  Prestar as informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

7.9. Não permitir o ingresso de terceiros não autorizados em locais próprios dos equipamentos, mediante 

controle de acesso;

7.10.  Exigir da CONTRATADA, quando da apresentação da fatura mensal, a comprovação do valor de 

aquisição  dos  materiais  utilizados  conforme  previsto  neste  documento,  mediante  apresentação  da 

respectiva nota fiscal de compra;

7.11. Notificar por escrito e com antecedência, quaisquer débitos porventura existentes (multas, danos 

causados e outros);

7.12.   Atestar  os  serviços  bem como os  materiais  fornecidos  pela  CONTRATADA,  para  execução dos  

serviços;

7.13.  Caso necessário, acatar e por em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA no que diz 

respeito às condições, ao uso e ao funcionamento dos equipamentos;

7.14.  Receber, controlar e manter arquivado os documentos entregues pela CONTRATADA;

7.15. Disponibilizar servidor do CONTRATANTE para receber treinamento sobre o sistema adotado pela 

CONTRATADA para o acompanhamento da manutenção;

7.16.  Disponibilizar cópias de todos os manuais de equipamentos que tiver em seu poder;

7.17. O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre os serviços 

contratados e,  ainda,  aplicar  penalidades ou rescindir  o Contrato,  caso a CONTRATADA descumpra o 

Contrato.

7.18.  Será nomeado um ou mais servidores responsáveis pela fiscalização do Contrato, devendo este  

anotar e registrar todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos  observados para  o  fiel  cumprimento  do  Contrato.  Tal  fiscalização não  exclui  nem reduz  as  

responsabilidades da empresa em relação ao acordado. 

7.19.  São competências do fiscal do Contrato:

      7.19.1.   Ter  livre  acesso  e  autoridade  para  definir  toda  e  qualquer  ação  de  orientação,  

gerenciamento, controle e acompanhamento da execução do Contrato, fixando normas nos casos não 

especificados e determinando as providências cabíveis;

        7.19.2.  Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que 
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julgar necessário;

       7.19.3.  Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como 

qualquer  material,  produto  ou  equipamento  que  não  atenda  satisfatoriamente  aos  fins  a  que  se 

destinam. Nesse caso,  a CONTRATADA deverá retirá-los das dependências do CONTRATANTE no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Os serviços rejeitados deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem 

nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE.

Da Contratada

7.20.  Entregar o objeto do contrato conforme especificado e dentro do prazo de entrega estipulado nes-

te Termo de Referência.

7.21.  A CONTRATADA deverá apresentar em até 15 (quinze) dias corridos do início autorizado pelo CON-

TRATANTE o software ou sistema de controle equivalente a ser utilizado para a gestão e o acompanha-

mento das manutenções. O CONTRATANTE avaliará o software ou sistema de controle equivalente e deci-

dirá sobre sua aceitação de acordo com os parâmetros abordados.

7.22.  Caso o CONTRATANTE decida sobre a não aprovação do   software ou sistema de controle equivalen  -  

te  ,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  em até  15  (quinze)  dias  corridos  da  reprovação  outro(s)  que   

atenda(m) as recomendações do CONTRATANTE.

7.23.  A CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação referida no item ante-

rior para efetuar a instalação do sistema de gestão de manutenção proporcionando funcionamento total, 

alimentando-o com todos os históricos de manutenção dos equipamentos especificados neste documento.

7.24.  Mensalmente, deverá ser emitido um Relatório Técnico de Manutenção referente ao mês dos servi -

ços já prestados. Esse relatório deve conter todos os serviços prestados, contemplando todas as rotinas  

de manutenção verificadas, peças/componentes danificados, gastos ou defeituosos substituídos com res-

pectivo laudo técnico para justificar a substituição de cada componente e a discriminação do defeito,  

materiais utilizados, descrição de procedimentos detalhados de testes, descrição de outras intervenções 

não programadas nos equipamentos, regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, laudos conclusivos, pro-

blemas detectados, sugestões para melhorias além do cronograma de intervenções previstas para o mês 

subsequente. Esse relatório deverá ser assinado e rubricado pelo Engenheiro responsável da CONTRATADA 

e encaminhado ao fiscal do Contrato até o 10º dia do mês subsequente ao mês referente aos serviços 

prestados.

7.25.  Todos os relatórios e documentos técnicos abordados no presente documento deverão abranger o 

máximo de itens relacionados abaixo, quando pertinentes, além de outros quaisquer que a CONTRATADA 

julgar necessário:

      7.25.1.   Nome e função dos profissionais alocados para execução dos serviços no mês de referência do  
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relatório;

      7.25.2.  Descrição dos serviços preventivos e corretivos executados no mês, bem como falhas de testes,  

incluindo a data, o horário e o local dos mesmos;

      7.25.3.  Relação de peças, componentes e materiais substituídos por defeito/desgaste ou utilizadas em 

ampliações/modificações;

      7.25.4.  Relação de serviços em andamento com estimativa de prazo de conclusão, e a executar com es

timativa de prazo de início;

      7.25.5. Leitura dos instrumentos de medida antes e depois dos serviços preventivos;

      7.25.6.  Análise dos testes;

      7.25.7.  Resumo das anormalidades e dos fatos ocorridos no período, incluindo a falta ou picos de ener

gia;

      7.25.8.  Relação de pendências, razões de sua existência e quais destas dependem de solução do CON

TRATANTE;

      7.25.9.  Acidentes de trabalho porventura ocorridos;

      7.25.10.  Estudos e levantamentos realizados;

      7.25.11.  Informações sobre a situação dos equipamentos, indicando deficiências;

      7.25.12.  Sugestões sobre reparos preventivos ou modernizações cuja necessidade tenha sido constata

da;

      7.25.13.  Relação de materiais e equipamentos necessários para conclusão de serviços;

      7.25.14.  Sugestão de materiais a serem adquiridos para manutenção do estoque mínimo.

      7.25.15.  Gráficos;

7.26.  Manter arquivadas cópias de todos os relatórios técnicos de que trata este documento;

7.27.  Implantar adequadamente o plano de manutenção, incluindo metas, metodologia, cronograma, 

execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz.

7.28.  Submeter à avaliação do CONTRATANTE, obrigatoriamente, acervo técnico de profissional que, por 

qualquer razão, venha a substituir funcionário do quadro já aprovado para realização dos serviços.

7.29.  Manter os equipamentos constantes do objeto deste documento em bom estado de funcionamento, 

eficiência e limpeza, mediante manutenções preventiva e corretiva, utilizando, quando necessário, sinali-

zação adequada para cada tipo de serviço, como placas com os dizeres “EM MANUTENÇÃO”, no caso de 

execução dos serviços em áreas de circulação de pessoas;

7.30.  Executar os serviços objeto do Contrato com zelo, efetividade e de acordo com os padrões de qua-

lidade exigidos pelo CONTRATANTE.

7.31.  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste documento, com observân-

cia às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequa-
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da na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

7.32.  Cumprir os prazos estipulados pelo fiscal do Contrato. Caso haja necessidade de maior prazo, a 

CONTRATADA deverá formalizar imediata comunicação ao CONTRATANTE, justificando as causas e propon-

do novos prazos, que poderão ser aceitos ou não pelo fiscal do Contrato;

7.33.  Conhecer as especificações técnicas e todas as instalações e equipamentos que serão mantidos e 

reparados durante a vigência do Contrato, uma vez que a CONTRATADA procedeu à minuciosa vistoria exe-

cutando cada levantamento necessário ao desenvolvimento de seu trabalho, de modo a não ter incorrido  

em omissões as quais jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 

preços;

7.34.  Não modificar as especificações dos serviços sem autorização por escrito do fiscal do Contrato. Os 

casos não abordados serão definidos pelo CONTRATANTE, visando sempre manter o padrão de qualidade  

previsto para os serviços em questão;

7.35.  Encaminhar ao fiscal do Contrato, em 05 (cinco) dias corridos a partir do início, autorizado pelo  

CONTRATANTE, da execução dos serviços, a relação dos empregados que executarão os serviços, bem 

como a comprovação da formação exigida neste documento, podendo o fiscal do Contrato impugnar aque-

les que não preencherem as condições técnicas necessárias;

     7.35.1.  A relação dos empregados deverá conter: nome completo, número do documento de identida -

de, foto, função, endereço residencial, telefone para contato, tipo sanguíneo e fator RH. 

       7.35.2.  A CONTRATADA deverá manter a referida relação sempre atualizada;

      7.35.2.  Sempre que houver mudança na equipe, o fiscal do Contrato deverá ser notificado por escri-

to, sendo que o aceite do novo profissional ficará a cargo do CONTRATANTE, que verificará se todas as 

exigências curriculares contratuais foram cumpridas;

7.36  Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Engenheiro no Conselho Re-

gional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do início, auto -

rizado pelo CONTRATANTE, da execução dos serviços, encaminhar os comprovantes ao fiscal do Contrato;

7.37.  Quando da substituição de responsável técnico, deverá ser providenciada nova ART, apresentando-a 

ao fiscal do Contrato;

7.38.  Exigir de seus subcontratados, quando exigido pelo CONTRATANTE, a ART dos serviços a serem reali-

zados, apresentando-a ao fiscal do Contrato;

7.39.  Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar parcial ou totalmente os serviços constan-

tes no objeto deste Contrato, ressalvados os casos previstos.

7.40.  Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, inclusive nos casos de subcontratação, devendo cor-

rigir às suas expensas, os serviços que o CONTRATANTE julgar insatisfatórios, sendo a garantia dos serviços 

de no mínimo 01 (um) ano, e a garantia das peças fornecidas pela CONTRATADA a do fabricante das peças.

Processo nº 0.00.002.000165/2013-94 Pregão Eletrônico CNMP nº 31/2013 Página 46 de 68.



                                                                                                                                              

7.41.  Responsabilizar-se totalmente por quaisquer serviços executados em desacordo com as normas téc-

nicas vigentes e pelas consequências resultantes de tais serviços;

7.42.  Executar ensaios, testes, medições e demais rotinas exigidas por normas técnicas oficiais, arcando 

com todas as responsabilidades técnicas e financeiras para realização dos testes necessários à aferição 

dos serviços, conforme dispõe o artigo 75 da Lei n.º 8.666/93;

7.43.  Testar as instalações na presença do fiscal do Contrato sempre que for solicitado;

7.44.  Testar as instalações que sofreram manutenção corretiva, remanejamento ou ampliação;

7.45.  Efetuar as correções normais de eficiência do funcionamento dos equipamentos, sempre que as ins -

peções ou testes indicarem modificações de parâmetros técnicos de qualquer um deles;

7.46.  Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que ocor-

ra durante a execução dos serviços, para a adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escri-

to e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;

7.47.  Compatibilizar dentro do horário de expediente os serviços de manutenção preventiva com as soli-

citações e necessidades de manutenção corretiva;

7.48.  Realizar, por meio do fabricante ou empresa devidamente autorizada pelo fabricante, serviços que 

o CONTRATANTE julgar necessário, com as devidas correções dos problemas identificados nos equipamen-

tos constantes deste documento, em conformidade com o manual dos equipamentos, no prazo estipulado 

pelo CONTRATANTE;

7.49.  Solicitar autorização do fiscal do Contrato caso os serviços impliquem na paralisação de equipa-

mentos por período superior a 01 (uma) hora;

7.50.  Atender a quaisquer serviços de emergência nos equipamentos, a critério do CONTRATANTE, mesmo 

que resulte em acréscimo de pessoal ou material, ainda que fora do horário normal de atendimento, in-

clusive aos sábados, domingos e feriados;

7.51.  Os serviços que exigirem a paralisação das instalações deverão ser executados em horário que não 

dificulte o desempenho das atividades do CONTRATANTE, inclusive se necessário aos finais de semana, fe -

riados, ou fora do horário normal de expediente;

7.52.  Solicitar autorização do CONTRATANTE para trabalhar em dias não úteis ou fora do horário de expe-

diente, justificando o fato;

      7.52.1. Enviar listagem com nome dos profissionais, número das respectivas carteiras de identidade e  

locais onde irão realizar os trabalhos;

       7.52.2.  Fazer o pedido por escrito em até 04 (quatro) horas antes do final do expediente do CON-

TRATANTE;

7.53.  Seguir criteriosamente as manutenções preventivas periódicas de acordo com os manuais técnicos 

do fabricante dos equipamentos e observações recomendadas pelo CONTRATANTE de modo a manter a pa-

Processo nº 0.00.002.000165/2013-94 Pregão Eletrônico CNMP nº 31/2013 Página 47 de 68.



                                                                                                                                              

dronização, originalidade e operacionalidade dos equipamentos;

7.54.  Comunicar ao fiscal do Contrato o uso indevido dos ambientes que compõem as instalações como 

depósito de materiais estranhos aos equipamentos objeto do Contrato;

7.55.  Promover outros cursos de formação, capacitação, treinamento, reciclagem, relações interpessoais 

e segurança no trabalho aos seus empregados de acordo com a necessidade de cada categoria profissio-

nal, preferencialmente fora do expediente normal de trabalho;

7.56.  Cumprir as normas de segurança constantes de disposições legais federais e distritais pertinentes, 

sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou 

jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais 

inaceitáveis na execução dos serviços. Dar especial atenção às Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego;

7.57.  Atender às instruções do CONTRATANTE quanto à execução e horários de realização dos serviços, 

permanência e circulação de pessoas nas dependências do CONTRATANTE;

7.58.  Atender com a máxima presteza as solicitações para correção de falhas, mau funcionamento e de-

feitos nos equipamentos objeto do presente documento;

7.59.  Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e componentes dos equipamentos descri -

tos neste documento, decorrentes de falha, negligência, imprudência, imperícia ou dolo dos empregados 

da CONTRATADA na manutenção ou operação, arcando com todas as despesas necessárias, inclusive a 

substituição de peças, que se verificarem necessárias ao restabelecimento das condições originais dos 

equipamentos, dentro de 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deverá ser feita por escrito. Caso a  

reposição/ressarcimento não seja realizada dentro do prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva para si o 

direito de descontar o valor respectivo da fatura do mês.

      7.59.1.  Nessa situação, todas as peças deverão ser originais e substituídas pela fornecedora dos equi-

pamentos e, se necessário, para não perder a garantia, substituída por técnicos especializados  credenci-

ados pelo fabricante;

7.60.  Assumir, caso execute serviços que resultem a perda da garantia oferecida a qualquer equipamen-

to, durante o período remanescente da garantia, todo o ônus a que atualmente está sujeito o fabricante  

do equipamento.

7.61.  Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, ocasionados 

por seus profissionais por dolo ou culpa, durante a execução do objeto contratado, arcando com todas as  

despesas necessárias ao restabelecimento das condições originais;

7.62.  Atender a serviços eventuais e essenciais ao bom funcionamento dos equipamentos, a critério do  

CONTRATANTE, adaptações e pequenas modificações nas instalações existentes (exemplo: serviços de sol-

dagem, recuperação de pequenos componentes, etc), mesmo que resulte em acréscimo de pessoal ou 
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material;

7.63.  Os empregados da CONTRATADA cadastrados na equipe de prestadores de serviços, não poderão re-

alizar quaisquer outras atividades para outras empresas, contratadas, sob qualquer forma de contratação 

ou em qualquer horário, nas instalações do CNMP.

7.64.  Permitir livre acesso ao fiscal do Contrato e toda pessoa autorizada por ele aos locais onde estejam 

sendo realizados trabalhos referentes ao Contrato;

7.65. Interromper total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:

       7.65.1.  Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

      7.65.2.  For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Contrato e de acor-

do com o projeto;

      7.65.3.  Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo do fiscal do Contra -

to, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

      7.65.4.  O fiscal do Contrato assim o determinar ou autorizar por escrito;

      7.65.5.  Os empregados da CONTRATADA não estiverem devidamente protegidos por equipamentos de 

proteção individual ou coletiva;

7.66.  Comunicar, imediatamente, a ocorrência ou indício de furto ou vandalismo em componentes dos  

equipamentos relacionados com o Contrato, como seria o caso do desaparecimento de componentes ou 

substituição por duas vezes seguidas de um determinado componente no mesmo local num período inferi-

or a um mês;

7.67.  Fazer o transporte vertical e horizontal de materiais, ferramentas e equipamentos relacionados  

com os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE;

7.68.  Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o fim de 

constatar no local a efetiva execução do serviço e verificar as condições em que está sendo prestado;

7.69.  Considerar o(s) Engenheiro(s) como seu(s) preposto(s) que será responsável por coordenar os traba-

lhos e gerenciar operacionalmente os empregados, com as seguintes responsabilidades:

       7.69.1.  Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;

      7.69.2.  Manter os funcionários, quando em serviço, em totais condições de higiene pessoal e segu -

rança, trajando uniforme, portando crachá de identificação com os dados do empregado e foto recente e 

com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados;

      7.69.3.  Fiscalizar e orientar todos os empregados sobre o uso correto dos equipamentos, promovendo 

a substituição de materiais desgastados ou que já não apresentem condições favoráveis de uso;

        7.69.4.  Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas dos serviços prestados;

        7.69.5.  Estar sempre em contato com o fiscal do Contrato;

       7.69.6.  Gerenciar, planejar e controlar a lista de materiais, ferramentas e equipamentos da CON-
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TRATADA de forma que os serviços de manutenção não sofram interrupções.

       7.69.7.  Instruir e cuidar para que os empregados da CONTRATADA mantenham a ordem, a disciplina 

e o respeito junto a todas as pessoas do CONTRATANTE;

      7.69.8.  Fornecer aos empregados constantes instruções, visando o pleno conhecimento de suas atri-

buições, deveres e responsabilidades, inclusive quanto às normas de conduta e segurança;

      7.69.9.  Não permitir que os empregados tratem de assuntos pessoais durante expediente, assim 

como de assuntos pessoais ou de trabalho com pessoas não relacionadas à área afim;

      7.69.10.  Aplicar as advertências necessárias, e mesmo promover a substituição, dos empregados da 

CONTRATADA que não atenderem às recomendações, cometerem atos de insubordinação ou indisciplina, 

desrespeitarem seus superiores, não acatarem as ordens recebidas, não cumprirem com suas obrigações 

ou praticarem qualquer outro tipo de ação grave, que venha a depor contra a área de manutenção da  

CONTRATADA ou do CONTRATANTE;

       7.69.11.  Não permitir que os empregados abandonem seus postos sem motivo justificado;

      7.69.12.  Manter o fiscal do Contrato sempre informado sobre quaisquer fatos e atos considerados im-

portantes ou irregularidades verificadas;

       7.69.13.  Nunca entrar em atrito ou confronto, de qualquer natureza, com servidores, prestadores de 

serviço ou visitantes da casa, buscando, em caso de dúvida, esclarecimentos e orientações junto ao fiscal 

do Contrato;

       7.69.14.  Desenvolver todas as atividades inerentes à sua área de responsabilidade, seguindo as ori -

entações e determinações do fiscal do Contrato, de acordo com as necessidades dos serviços;

        7.69.15.  Promover substituição de materiais, ferramentas e equipamentos não adequados ao uso  

nos serviços;

        7.69.16.  Fiscalizar a apresentação e a atualização dos softwares de acompanhamento da manuten-

ção ;

       7.69.17.  Receber, ouvir e dar solução às reivindicações apresentadas pelos empregados da CONTRA-

TADA, procurando sempre lhes dar o devido retorno quanto aos pleitos formulados;

7.70.  Considerar o Engenheiro como seu preposto que será responsável por coordenar os trabalhos e ge -

renciar operacionalmente os empregados, com as seguintes responsabilidades:

      7.70.1.  Comunicar por escrito ao fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 horas, o desligamento de 

empregado da CONTRATADA, devendo a substituição ser promovida no mesmo prazo. Os empregados subs-

titutos devem ser orientados sobre as técnicas de execução dos serviços;

      7.70.2.  Exigir que seus empregados cumpram com pontualidade o horário de prestação dos serviços,  

observando as disposições que forem baixadas pelo CONTRATANTE sobre o assunto;

      7.70.3.  Disponibilizar mais de um número de telefone em funcionamento 24 horas/dia, sendo ao me -
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nos um deles tipo telefone celular habilitado ao preposto da CONTRATADA, a fim de que possa ser conta-

tado nos finais de semana, feriados ou após o expediente normal de serviços em caso de emergência, sem 

ônus para o CONTRATANTE. Ele ficará responsável por reunir a equipe necessária para execução do servi -

ço emergencial;

        7.70.4.  Sempre que houver alteração em algum dos números de telefone, a CONTRATADA deverá co-

municar o novo número ao fiscal do Contrato imediatamente;

7.71.  Atender prontamente às solicitações do CONTRATANTE para restabelecer o funcionamento do siste -

ma no prazo máximo de 02 (duas) horas;

7.72.  Apresentar ao CONTRATANTE, no primeiro dia útil de cada mês, as datas e horários previstos para 

realização da manutenção preventiva para cada equipamento, separadamente.

7.73.  Fornecer, sem repassar os custos para seus empregados, exceto nos casos previstos em Lei ou Acor -

do, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho:

       7.73.1.  Uniformes completos com a identificação da empresa e adequados à natureza do serviço;

       7.73.2.  Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva adequados aos serviços prestados, 

conforme Norma Regulamentadora 6 e 18 (item 18.23.) do Ministério do Trabalho e Emprego e CLT (arts.  

166 e 167), impondo penalidade àqueles que se negarem a usá-los;

       7.73.3.  Crachás de identificação com fotografia;

       7.73.4.  Ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados;

8.      Critérios para Julgamento da Proposta

8.1.  A proposta apresentada deverá conter o CNPJ da proponente, prazo de validade e ser endereçada  

ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

8.2.  Nos preços da proposta deverão estar inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos, como 

tributos, seguros e fretes.

9.      Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a Contratada

A licitante deverá apresentar os seguintes documentos para habilitação na licitação:

9.1.  Comprovação de Registro de Pessoa Jurídica, tanto para a empresa licitante quanto para as empre-

sas subcontratadas, e quitação referente ao presente exercício, expedida pelo Conselho Regional de En-

genharia e Agronomia do domicílio ou sede da empresa, comprovando habilitação para o desempenho dos  

serviços do objeto do presente documento;

9.2.  Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA, emitido(s) 

por entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada, 

comprovando que a licitante e/ou a sua subcontratada tenha prestado ou esteja prestando serviços de 
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características técnicas e de tecnologia de execução equivalente ou superior ao objeto deste documento,  

e que façam relevância expressa, pelo menos a:

      9.2.1. Execução de serviços de manutenção de equipamentos de áudio, vídeo e automação, com 

características  compatíveis tecnicamente com as dos sistemas deste Termo.

9.3.  Relação explícita e declaração formal da disponibilidade da licitante de equipamentos, veículos e 

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação;

9.4.  Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura,  de  profissional(is)  de  nível  superior,  ou  outro  devidamente  reconhecido  por  entidade 

competente,  disponível para prestar os serviços de modo permanente, durante a execução do objeto 

licitado, a partir da entrega da proposta com atribuições compatíveis e detentor(es) de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), por execução de serviços de características técnicas e tecnologia de 

execução equivalente ou superior ao objeto deste documento, com relevância a:

      9.4.1.  Execução de serviços de manutenção de equipamentos de áudio, vídeo e automação, com  

características compatíveis tecnicamente com as dos sistemas deste Termo.

9.5.  Declaração formal contendo a lista completa de empresas que a licitante irá subcontratar.

     9.5.1. Poder-se-á subcontratar a instalação de equipamentos no sistema, manutenções de maior 

complexidade, projeto necessários à expansão e/ou instalação, emissão de laudos técnicos, diagnósticos 

de problemas, intervenções em softwares, dentre outros serviços de complexidade que exige execução 

por parte de empresa especializada ou credenciada pela fabricante do equipamento.

         9.5.2.  A licitante também deverá apresentar todos os documentos solicitados neste termo  

referentes à subcontratada.

         9.5.3.  As subcontratações previstas neste item não produzirão nenhuma relação jurídica direta 

entre o CONTRATANTE e a subcontratada, não cabendo a este demandar contra o CONTRATANTE por 

qualquer questão relativa ao vínculo que mantém com a CONTRATADA;

     9.5.4.  A Administração exigirá do subcontratado a apresentação dos documentos de habilitação 

requisitados na licitação, especialmente quanto à regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação 

técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso XXX III do art. 7 º da 

Constituição Federal.

9.6.   Os  profissionais  indicados  pelo  licitante  para  fins  de  comprovação  da  capacitação  técnico-

profissional  deverão  participar  do  serviço  objeto  da  licitação,  admitindo-se  a  substituição  por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

9.7.  Toda documentação apresentada deverá ser correspondente a um único CNPJ, salvo no caso de 

subcontratação  ou  de  tributos  e  contribuições  das  filiais,  quando  a  empresa  estiver  autorizada  a 

centralizá-los  em  sua  Matriz  ou  Sede.  Os  documentos  comprovando  tal  centralização,  deverão  ser 
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fornecidos pelo(s) órgão(s) competente(s), constando da documentação.

10.       Procedimentos de Fiscalização e Gerenciamento do Contrato

10.1.  Deverão ser designados fiscal e substituto para exercer acompanhamento do contrato, os quais 

deverão, no início do contrato:

     10.1.1.  Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os empregados 

terceirizados que prestam serviços no órgão, com as seguintes informações: nome completo, número de 

CPF, função exercida, horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas.

        10.1.2.   O número  de  terceirizados  por  função deve  coincidir  com o  previsto  no  contrato  

administrativo.

        10.1.3.  Verificar equipamentos e ferramentas exigidas em contrato, exigindo as faltantes, se for o 

caso;

       10.1.4.   Providenciar  os  materiais  exigidos  pela  Contratada,  para formação do estoque para 

continuidade dos serviços;

        10.1.5.  Analisar o sistema informatizado de acompanhamento da manutenção, aprovando-o ou não.

        10.1.6.  Verificar o relatório de vistoria inicial de todas instalações e equipamentos;

        10.1.7.  Exigir ART do Engenheiro Responsável;

        10.1.8.  Conferir comprovante de escolaridade dos empregados;

        10.1.9.  Conferir uniformes, EPI e crachás dos funcionários;

10.2.  Mensalmente, antes do atesto da fatura de prestação dos serviços:

      10.2.1.  Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado,  

função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, ocorrências.

       10.2.2.  Verificar na planilha mensal o número de dias e horas trabalhadas efetivamente. 

       10.2.3.   Verificar  livro  de  ocorrências  para  verificar  andamento  dos  serviços  e  ocorrências  

extraordinárias;

   10.2.4.  Verificar relatório técnico, atentando para o cumprimento da rotina mínima de manutenção 

preventiva.

       10.2.5.  Atender as recomendações da Contratada presente no relatório técnico;

       10.2.6.  Verificar e armazenar fotocópia e/ou digitalização de todas as Ordens de Serviços do mês;

       10.2.7.  Exigir certidões negativas e de regularidade exigidas para pagamento da fatura.

10.3.  O fiscal deverá, ainda:

      10.3.1.   Relacionar-se  com  a  empresa  exclusivamente  através  do(s)  preposto(s)  por  ela 
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credenciado(s),  evitando  dar  ordens  diretas  ao  terceirizado.  As  solicitações  de  serviços  devem  ser 

dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças relacionadas ao 

empregado terceirizado.

        10.3.2.    Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de  

folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador.

    10.3.4.     Exigir, a qualquer tempo, a comprovação de condições da empresa que ensejaram sua  

contratação.

        10.3.5.      Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à empresa, após o cumprimento das  

formalidades legais.

    10.3.6.  A Instituição, por intermédio da  Gerência de Plenário do CNMP, executará fiscalização e 

acompanhamento da execução dos serviços, fazendo as anotações e os registros de toda e qualquer 

ocorrência, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda 

propor a aplicação de sanções administrativas (advertência, suspensão, multa ou rescisão contratual) 

caso a empresa desobedeça quaisquer das cláusulas estabelecidas em contrato.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº31/2013

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº   0.00.002.000165/2013-94  

UASG – 590001

ANEXO II

PLANILHA DE  FORMAÇÃO DE PREÇO

AO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2013

PROPOENTE: ________________________________________________

CNPJ: _____________________________________________________

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO VALOR MENSAL
R$

VALOR TOTAL ANUAL
R$

Contratação  de  empresa  para 

prestação de serviços de manutenção corretiva, 

preventiva  e  preditiva,  remanejamento  e 

ampliação  do  sistema  de  áudio,  vídeo  e 

automação do Plenário

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: _______

Obs.: Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como 

impostos, taxas, fretes, garantia e serviços de instalação.

DATA: ____/____/ _______

_____________________

PROPONENTE

CNPJ
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 31/2013

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº   0.00.002.000165/2013-94  

UASG – 590001

ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

(RESOLUÇÃO CNMP 01/2005 e nº 07/2006)

(Nome/razão  social)  ____________________________________,  inscrito  no  CNPJ  nº 

___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) _____________________  DECLARO, 

nos termos da Resolução nº 01, de 07 de novembro de 2005 e da Resolução nº 07, de 17 de abril de 2006, 

do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de contratação de prestação de  serviços junto ao 

Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que:

os  sócios  desta  empresa,  bem  como  seus  gerentes  e  diretores  não  são  cônjuges, 

companheiros(as)  ou  parentes,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  membros  do  Conselho  Nacional  do 

Ministério  Público  e  ou  do  Ministério  Público  da  União  (Ministério  Público  Federal,  Ministério  Público 

Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios).

os  sócios  desta  empresa,  bem  como  seus  gerentes  e  diretores  são  cônjuges, 

companheiros(as)  ou  parentes,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  membros  do  Conselho  Nacional  do  

Ministério Público e ou do Ministério Público da União, abaixo identificado(s):

Nome do membro: _____________________________________

Cargo: _______________________________________________

Órgão de Lotação: ______________________________________

Grau de Parentesco: ____________________________________

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Brasília, DF, ______ de _______________ de 2013.

 _________________________________________________

(Assinatura Representante Legal da Empresa)
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 31/2013

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº   0.00.002.000165/2013-94  

UASG – 590001

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO   CNMP Nº      /20       

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 

INTERMÉDIO  DO  CONSELHO  NACIONAL  DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP E A PESSOA JURÍDICA 

____________________________. (PROCESSO Nº 

_____________  -  PREGÃO  ELETRÕNICO  Nº 

________)

A UNIÃO, por intermédio do  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  CNPJ n.º 

11.439.520/0001-11, situado no Setor de Administração Federal Sul - SAFS, quadra 02, lote 03, Edifício 

Adail Belmonte, Brasília/DF, representado neste ato por sua Ordenadora de Despesas, Sra. SÔNIA MÁRCIA 

FERNANDES AMARAL, brasileira, servidora pública, RG 980.300 – SSP/DF, CPF: 386.128.521-53 no uso da 

competência que lhe foi atribuída pela Portaria CNMP n.º 02, de 08 de janeiro de 2013, ou, nas ausências 

e  impedimentos  desta,  pela  sua  substituta,  Sra.  ANGELA MARIA DE  OLIVEIRA PINHEIRO,  brasileira, 

servidora pública, RG: _________ – _____, CPF: 069.160.728-14, conforme Portaria CNMP-PRESI nº 89, de 

maio  de  2012,  ambas  residentes  e  domiciliadas  nesta  Capital,  doravante  denominado  simplesmente 

CONTRATANTE e a pessoa jurídica _____________________, CNPJ n.º _______________, estabelecida à 

___________________,  neste  ato  representada  por  _____________,  inscrita  no  RG  sob  o  nº 

______________, e no CPF sob o nº _______________, residente e domiciliado ao ____________________, 

e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no Processo CNMP n.º 

_____________,  referente  ao  Pregão  Eletrônico  CNMP  n.º  ________, considerando  as  disposições 

estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e, ainda, pelos Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 

5.450/2005, Decreto nº 5.504/2005, pela Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº  2.271, de 07/07/97, 

e I.N SLTI/MPOG nº 2/2008, e demais normas pertinentes, têm entre si, justo e avençado, e celebram o 

Processo nº 0.00.002.000165/2013-94 Pregão Eletrônico CNMP nº 31/2013 Página 57 de 68.



                                                                                                                                              

presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços contínuos [detalhar o serviço] 

[endereço do local da prestação dos serviços].

Parágrafo único.  A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, bem 

como,  às  obrigações  assumidas  nos  documentos  adiante  enumerados  constantes  do  Processo 

nº ......................, e que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar 

deste contrato, no que não o contrariem:

a) Edital de Pregão  nº XX /XX;  

b) Ata da Sessão do Pregão, datada de ...../..../...;

c)  Proposta  final  firmada  pela  CONTRATADA em ...../......./........,  contendo  o  valor  

global dos serviços a serem executados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

A forma de execução do presente Contrato será indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global, conforme disposto na Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem  obrigações  do  CONTRATANTE,  sem  prejuízo  das  disposições  específicas 

estabelecidas do Edital e ou do Termo de Referência:

 1 Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato;

 2 Relacionar-se  com a  CONTRATADA exclusivamente  por  meio  de  pessoa  por  ela 

indicada;

 3 Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 

identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar suas tarefas;

 4 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento 

das formalidades legais;

 5 Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos 

serviços  e  demais  informações  que  estes  venham  a  solicitar  para  o  desempenho  dos  serviços  ora 
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contratados.

Parágrafo  Primeiro –  O CONTRATANTE reserva para si  o  direito  de aplicar  sanções ou 

rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições 

estabelecidas neste Contrato.

Parágrafo Segundo –  O CONTRATANTE efetuará a fiscalização e o acompanhamento da 

execução dos serviços por meio do Gestor/Fiscal do Contrato, devendo este fazer anotações e registros de 

todas as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o estipulado no presente instrumento, bem 

como as obrigações específicas estabelecidas do Edital e ou do Termo de Referência e, ainda, em especial:

 I. Executar os serviços contratados em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I  

do Edital, o qual fornece todas as orientações do CONTRATANTE;

 II. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, aten-

dendo prontamente a todas as reclamações;

 III. Relacionar-se  com o CONTRATANTE,  exclusivamente,  por  meio  do  Gestor/Fiscal  do 

Contrato;

 IV. Indicar, formalmente, preposto devidamente credenciado, visando a estabelecer con-

tatos com o representante do CONTRATANTE durante a vigência do Contrato;

 V. Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE para o fiel desempenho das atividades 

especificadas e sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos que 

lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

 VI. Manter, quando nas dependências do CONTRATANTE, os empregados devidamente iden-

tificados, por meio de crachás, e uniformizados de maneira condizente com o serviço a executar, quando 

necessário, observando, ainda, as normas internas e de segurança; 

 VII. Responsabilizar-se pelas despesas com todos encargos e obrigações sociais, trabalhis-

tas e fiscais de seus empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego  

com o CONTRATANTE;

 VIII. O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigi-

dos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de 

dias de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;
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 IX. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia e ex-

pressa anuência do CONTRATANTE;

 X. Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sob pena de 

rescisão contratual;

 XI. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;

 XII. Disponibilizar uma conta e-mail para fins de comunicação entre as partes, e manter 

atualizados o endereço comercial e os números de telefone e de fax;

 XIII. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando ra-

zões justificadoras a serem apreciadas pelo CONTRATANTE;

 XIV. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de inte-

resse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços,  

devendo orientar seus empregados nesse sentido;

 XV. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o con-

sentimento, prévio e por escrito, do CONTRATANTE;

 XVI. Não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quais-

quer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impres-

sos, sob pena de rescisão do presente Contrato;

 XVII. Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente do trabalho, dano ou prejuízo cau-

sado ao patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, decorrente da execução do serviço contratado;

 XVIII. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido 

neste Contrato.

 CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, por iguais e sucessivos períodos, limitada sua duração 

a 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

O valor global estimado de R$........................ (______________________), durante a 

vigência deste Contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA -    DO PAGAMENTO  

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, até o 10º 

(décimo) dia útil  do mês subsequente ao da realização dos serviços, por meio de depósito na conta-

corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva fatura ou 

nota fiscal dos serviços executados, devidamente atestada pelo setor competente.

Parágrafo primeiro.  Para  execução do  pagamento de  que trata a  presente  Cláusula,  a 

CONTRATADA deverá  fazer  constar  como  beneficiário/cliente,  da  Nota  Fiscal/Fatura  correspondente, 

emitida sem rasuras, o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CNPJ nº 11.439.520/0001-11, e 

ainda,  o  número  da  Nota  de  Empenho,  os  números  do  Banco,  da  Agência  e  da  conta  corrente  da 

CONTRATADA e a descrição clara e sucinta do objeto.

Parágrafo segundo. Sobre o valor da Nota Fiscal, a CONTRATANTE fará as retenções devidas 

ao  INSS  e  as  dos  impostos  e  contribuições  previstas  na  Instrução  Normativa  SRF  nº  1.234,  de 

11/01/2012.

Parágrafo terceiro. Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), não 

serão feitas as retenções de que trata a citada instrução normativa, ficando a CONTRATADA nesse caso 

obrigada a apresentar declaração, na forma do Anexo IV da mesma Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 

11/01/2012,  em duas vias, assinadas pelo seu representante legal.

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, 

apresentar  os  documentos  comprobatórios  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  exigidos  no  Edital  de 

Licitação.

Parágrafo quinto. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 

de  liquidação  qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em  virtude  de  penalidade  ou 

inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

Parágrafo sexo. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento 

se, no momento da aceitação, os serviços prestados, não estiverem em perfeitas condições e em 

conformidade com as especificações estipuladas.

Parágrafo sétimo. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
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não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, conforme disposto no art. 36, § 4º, da Instrução 

Normativa/SLTI-MP n.º 02, de 30/04/2008, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo

I = (TX/100),  assim apurado:  I = (6/100)   I = 0,00016438

         365                                       365

Em que:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Parágrafo oitavo. Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de 

eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto nº 93.872/86.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução deste Contrato correrão, neste exercício, à conta de créditos 

orçamentários consignados no Orçamento Geral da União, Conselho Nacional do Ministério Público, no 

Programa/Atividade.........................na  categoria  econômica................................  e,  para  o 

exercício seguinte, créditos próprios de igual  natureza.

Parágrafo  único.  Para  cobertura  da  despesa  foi  emitida  Nota  de  Empenho 

nº ......................, de ....../....../......, no valor de R$..............................., à conta da dotação 

orçamentária especificada nesta Cláusula.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DO CONTRATO 

O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado e à 

variação efetiva dos custos de produção, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da 

data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou da data do último  

reajuste, aplicando-se o  _________  (explicitar o índice de reajuste aplicável, ex: IGP/DI-FGV, IGP/DM-
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FGV, INCC, ICV, IPA,  Tabela de Preços da ANAC, Tabela de Preços da ANATEL, etc)  ou, na insubsistência 

deste, por outro índice que vier a substituí-lo, devendo a CONTRATADA apresentar, ainda, a demonstração 

analítica da variação dos componentes de custos, devidamente justificada.

Parágrafo primeiro. A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a 

data da prorrogação contratual subsequente.

Parágrafo  segundo.  Caso  a  contratada  não  solicite  o  reajuste  no  prazo  estipulado  no 

Parágrafo anterior, ocorrerá a preclusão do direito.

CLÁUSULA DEZ -  DA GARANTIA 

A  CONTRATADA  prestará  garantia  no  valor  de  R$  ................... 

(.............................................) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura  

deste instrumento, correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, sob  

a forma de uma das modalidades admitidas pelo art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/1993,  devendo ser renovada 

anualmente, atualizada e complementada nos termos do § 2º do mesmo artigo.

Parágrafo primeiro.  O CONTRATANTE fica  autorizada a utilizar  a  garantia  para corrigir 

imperfeições  na  execução  do  objeto  deste  contrato  ou   para  reparar  danos  decorrentes  da  ação  ou 

omissão da CONTRATADA, ou de seu preposto, ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou  

decorrente de suas ações ou omissões.

Parágrafo segundo. A autorização contida no parágrafo anterior é extensiva aos casos de 

multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

Parágrafo terceiro. A contratada se obriga a repor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o 

valor da garantia que vier a ser utilizado pelo CONTRATANTE.

Parágrafo  quarto.  A  garantia  será  restituída,  automaticamente,  ou  por  solicitação, 

somente  após  o  integral  cumprimento  de  todas  as  obrigações  contratuais,  inclusive  recolhimento  de 

multas, encargos previdenciários, trabalhistas e satisfação de prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, na execução do objeto deste Contrato.
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CLÁUSULA ONZE - DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA responderá civil e criminalmente pelos prejuízos causados ao patrimônio da 

União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo  primeiro.  A  CONTRATADA responderá  civilmente  pelos  furtos  e  roubos  que 

porventura venham a ocorrer no interior das dependências do CONTRATANTE, nos casos em que ficar 

comprovado dolo ou culpa de seus prepostos ou empregados.

Parágrafo segundo. Na hipótese de verificação dos danos, a CONTRATADA ficará obrigada a 

promover a reposição do bem em condições idênticas ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 

30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.

Parágrafo terceiro. Caso a CONTRATADA não promova a reposição do bem nos termos do 

Parágrafo segundo desta Cláusula, dentro do prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de 

descontar o valor do ressarcimento da garantia de execução ou da fatura do mês.

CLÁUSULA DOZE – DO RECURSO

É admissível recurso dos atos do CONTRATANTE, decorrentes da execução deste Contrato, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da respectiva ciência, conforme art. 109, da Lei nº  

8.666/93.

CLÁUSULA TREZE – DAS PENALIDADES E RECURSOS

A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 

em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente Contrato.

Parágrafo primeiro. Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, 

na  hipótese  da  CONTRATADA,  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua  proposta,  deixar  de  entregar  a  

documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar  o  retardamento da 

execução do objeto da presente contratação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

deste Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
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sem prejuízo das multas previstas neste Contrato,e no Edital e das demais cominações legais.

Parágrafo  segundo.  Caso  a  contratada  não  inicie  a  prestação dos  serviços  no  prazo  e 

demais condições avençadas, estará sujeita à multa de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de  

atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias.  Após o 10º  dia de atraso, os serviços 

poderão,  a  critério  do  CONTRATANTE,  não  mais  ser  aceitos,  configurando-se  a  inexecução  total  do 

Contrato, com as consequências previstas em lei e neste  instrumento.

Parágrafo terceiro. Uma vez iniciada a execução dos serviços contratados, a sua prestação 

de forma incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas poderá acarretar, além do 

previsto nos parágrafos anteriores desta Cláusula, resguardados os procedimentos legais pertinentes:

a) advertência;

b) multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor da nota de empenho, por dia de 

irregularidade na prestação dos serviços, imitada sua aplicação até o máximo de 10 dias. Após o 10º dia, 

os serviços poderão, a critério da Administração, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução do 

contrato;

c)  multa  convencional  de 10% (dez por  cento)  sobre  o valor  total  da contratação,  na 

ocorrência de inexecução total ou parcial do contrato, que poderá ser aplicada cumulativamente com 

outras sanções;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por até 02 (dois) anos;

e)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  licitante 

vencedora  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após  decorrido  o  prazo  da  sanção 

aplicada com base na alínea anterior.

Parágrafo quarto. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias 

úteis  a  contar  da  data  da  intimação  para  o  pagamento,  a  importância  será  descontada  da  garantia 

prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 

86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.

Parágrafo quinto. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III 

e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão 
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contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

Parágrafo sexto. De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções  

previstas nos incisos III e IV do artigo 87 do referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão 

dos contratos regidos pela citada lei:

1. tenham sofrido  condenação  definitiva  por  praticarem,  por  meios  dolosos, 

fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 
2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

3. demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em 

virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo  sétimo.  Da  aplicação  das  penas  definidas  no  §  1º  e  no  art.  87,  da  Lei  n.º 

8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data  

de intimação do ato.

Parágrafo oitavo. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, 

da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

Parágrafo nono. Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior,  

serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como daquela competente 

para decidir sobre o recurso.

Parágrafo dez. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante 

recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício Adail Belmonte, situado no Setor de 

Administração Federal Sul, Quadra 03 Lote 02, Brasília/DF, nos dias úteis, das 13h às 17h.

CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO

A inexecução  total  ou  parcial  do  Contrato  poderá  ensejar  a  sua  rescisão,  conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo  primeiro.  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos 

autos do procedimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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Parágrafo segundo. A rescisão do Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue  

diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste 

Contrato;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao 

contrato, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; e

c) Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo terceiro. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo quarto. De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a 

rescisão ocorrer  com base  nos  incisos  XII  a  XVII  do  artigo  78 da mesma lei,  sem que haja culpa  da  

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 

ainda direito a:

1. Devolução de garantia, se houver;

2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

  3.         Pagamento do custo de desmobilização.

Parágrafo quinto. A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas:

.1 Execução  da  garantia  contratual  para  ressarcimento,  ao  CONTRATANTE, 

dos valores das multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas;
.2 Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados 

ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINZE – DA ALTERAÇÃO

Este Contrato poderá, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser alterado por meio de 

Termos Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

Parágrafo único. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no 

parágrafo primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados 
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entre os contratantes.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA VALIDADE 

Este  Contrato  somente  terá  validade  depois  de  aprovado  pelo  Sr.  Secretário-Geral  do 

Conselho Nacional do Ministério Público, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria CNMP-

PRESI nº 094, de 14 de dezembro de 2010, do Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ministério 

Público, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2010.

Parágrafo único. Incumbirá ao CONTRATANTE à sua conta e no prazo estipulado no art. 20 

do Decreto n.º 3.555, de 8/8/2000, a publicação do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diário 

Oficial da União.

CLÁUSULA DEZESSETE – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal da cidade de Brasília/DF para dirimir as dúvidas não  

solucionadas administrativamente, oriundas das obrigações aqui estabelecidas.

E,  por  estarem  de  pleno  acordo,  depois  de  lido  e  achado  conforme,  foi  o  presente 

Contrato  lavrado em 03 (três)  vias  de  igual  teor  e  forma,  assinado pelas  partes  juntamente  com as 

testemunhas abaixo.

Brasília/DF,         de                              de 20___.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

______________________
NOME:
CPF:

______________________
NOME:
CPF:

APROVO.
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