Sessão Pública
Tendo em vista as previsões apresentadas pela Lei nº 12.232/2010, o Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) informa aos interessados que procederá à abertura dos envelopes das
empresas que concorrem para prestação do serviço de produção de cartazes para mobiliário urbano
para a Campanha de Valorização da Vida – ENASP na quarta-feira, 14 de novembro, às 16h.
A medida visa cumprir o estabelecido na referida lei, artigo 14, parágrafos 1º, 2º e 3º,
verbis:
“Art. 14. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante
poderão fornecer ao contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades
complementares da execução do objeto do contrato, nos termos do § 1o do art. 2o desta Lei.
§ 1o O fornecimento de bens ou serviços especializados na conformidade do previsto no caput
deste artigo exigirá sempre a apresentação pelo contratado ao contratante de 3 (três) orçamentos
obtidos entre pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido.
§ 2o No caso do § 1o deste artigo, o contratado procederá à coleta de orçamentos de
fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e
realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver
valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato.
§ 3o O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do
limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, está
dispensado do procedimento previsto no § 2o deste artigo”.

Os interessados poderão comparecer ao CNMP, situado no Setor de Administração Federal Sul
(SAF/Sul), Quadra 2, Lote 3, edifício Adail Belmonte, na data e horário previstos (14 de
novembro, quarta-feira, às 16h). Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com
a Assessoria de Comunicação Social do CNMP, pelo e-mail ascom@cnmp.gov.br ou pelo telefone
(61) 3366-9134.
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