
 
 
 
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
  

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 Pregão Eletrônico CNMP nº 21/2022 Página 1 de 98. 

Pregão Eletrônico 21/2022 Data de abertura: 22/09/2022 às 14 h 

Objeto 

 Registro de preço para a aquisição de computadores, teclados, mouses e monitores com prestação de 

serviço de assistência técnica on-site. 

Valor Total Estimado 

R$ 1.396.640,00 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil seiscentos e quarenta reais). 

Registro de Preços? Vistoria Instrumento Contratual Forma de 

Adjudicação 

Sim Não Contrato Menor preço por item 

Documentos de Habilitação 

Ver Item 10 do Edital 

Requisitos Específicos 

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do instrumento convocatório acima indicada. 

Lic. Exclusiva 

ME/EPP? 

Reserv. Cota 

ME/EPP? 

Exige Amostra Dec. nº 7.174/2010 

Não Não Não Não 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 2h após a convocação realizado pelo(a) pregoeiro(a) 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até 19/09/2022 para o endereço:   

licitacoes@cnmp.mp.br 

Até 19/09/2022 para o endereço: 

licitacoes@cnmp.mp.br 

Relação de itens 

Ver Item 9.7 do Edital 

 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do CNMP pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções 

Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “590001”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet e 

também no endereço www.cnmp.mp.br, opção Transparência > Licitações. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 (SRP)  

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 

UASG – 590001 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

DATA: 22/09/2022 

HORÁRIO: 14 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, sediado no Setor de 

Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, CEP 70070-600, torna público, 

por meio do pregoeiro Marciel Rubens da Silva e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 163, de 

02 de maio de 2022, do Senhor Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, que no dia 

22 de setembro de 2022, 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.comprasgovernamentais.gov.br, realizará licitação para aquisição de computadores, teclados, 

mouses e monitores com prestação de serviço de assistência técnica on-site, na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, empreitado por preço unitário, sob a forma de 

fornecimento parcelado, em conformidade com o que determina a Lei nº 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993, 

o Decreto nº 10.024/2019, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS do material especificado 

neste edital, nos termos do Art. 15, inciso II da Lei nº 8.666/1993, regulamentado pelo Decreto nº 

7.892/2013, Decreto nº 8.250/2014 e Decreto nº 9.488/2018, Lei Complementar nº 123/2006, no que 

couber e demais normas pertinentes. 
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  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. 

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 o REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, para a aquisição de computadores, teclados, mouses e monitores com prestação de serviço de 

assistência técnica on-site, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) e as 

condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos: 

 

 1. Termo de Referência - Anexo I; 

 2. Planilha de Formação de Preços - Anexo II; 

 3. Declaração de Regularidade - Anexo III; 

 4. Minuta da Ata de Registro de Preços - Anexo IV; 

 5. Termo de Garantia e Assistência Técnica - Anexo V; 

 6. Termo de Contrato - Anexo VI. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão participar desta licitação empresas que explorem ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado, atendam às condições exigidas neste Edital e seus anexos e estejam 
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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 temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com o CNMP; 

c) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a União; 

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

limites determinados pelo inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993; 

 e) empresa que estiver em processo de falência ou sob regime de concordata, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação; 

f) empresa em regime de subcontratação. 

3.2.1 Para fins do disposto na alínea d do item 3.2, entende-se 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 em seu quadro 

societário cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada 

da licitação, conforme disposto na Resolução CNMP nº 37/2009, com as alterações promovidas pela 

Resolução CNMP nº 172/2017. 
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4 – DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

inerentes a este Pregão. 

4.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 

entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 

ainda que por terceiros. 

4.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

 4.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

  4.6 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. 

  4.7 Quem prestar declaração falsa na manifestação de que trata o item anterior sujeitar-se-

á à penalidade prevista no item 11 deste Edital. 
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5 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

 5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 5.5 Incumbirá ao licitante 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.  

 5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta. 

 5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
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somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 5.9 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 2 (duas) horas, 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 licitacoes@cnmp.mp.br. 

 5.9.1 Antes de findo o prazo para envio da documentação acima estabelecido, este poderá 

ser prorrogado, a critério do pregoeiro, por solicitação escrita e justificada do licitante, via chat no 

COMPRASNET. 

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

da data de sua apresentação; 

 5.9.3. 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; 

5.9.4 Preço unitário e total, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 

estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), 

considerando as quantidades constantes do Anexo I deste Edital; 

 5.10 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 quantidades constantes na planilha do Anexo 

I deste Edital; 

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

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

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

e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis. 
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5.13 Serão desclassificadas as propostas e excluídos os lances que ofereçam preços 

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

 5.13.1 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 21/2022, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de 

lances. 

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

anteriormente apresentada. 

6.3 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. 

 6.3.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

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

6.5 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 19/09/2022, 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, via e-mail 

para o endereço: licitacoes@cnmp.mp.br. 

  7.1.1 Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis e, sendo 
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acolhida, 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 19/09/2022, 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico: 

licitacoes@cnmp.mp.br. 

 

  08 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro 

 8.1.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.3 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.4 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de 1% (um por cento) 

8.5 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.6 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.7 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

8.8 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
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minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

8.9 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

8.10 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.11 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. 

 8.12 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.13 Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço, não se 

enquadrar como ME ou EPP, e houver propostas apresentadas por ME ou EPP, no intervalo de até 5% 

(cinco por cento) superior a melhor proposta, será observado os requisitos do art. 44, § 2º  e art. 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, observado o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após a solicitação do 

Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, 

atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

8.14 Caso a ME ou EPP se valha da prerrogativa do item anterior, o Pregoeiro e sua equipe, 

quando da habilitação, verificará junto ao Portal da Transparência (www.portaldatransparência.gov.br) se 

o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao último exercício, já seria suficiente 

para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da 

LC 123/2006. 

8.15 Após observadas as regras de preferência para as ME e EPP, previstas no Capítulo V 

da LC 123/2006, o exercício do direito de preferência na contratação previsto no art. 3º da Lei nº 

8.248/1991, regulamentada pelo Decreto nº 7.174/2010, será assegurado automaticamente pelo sistema 

eletrônico, às licitantes que tenham manifestado expressamente em campo próprio do Comprasnet, que 

atendem às condições estabelecidas, observada a seguinte ordem: 

8.15.1 bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o 
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Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

8.15.2 bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e  

8.15.3 bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder 

Executivo Federal. 

8.16 As ME e EPP que atendam ao disposto em qualquer dos subitens acima terão 

prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas 

nos mesmos dispositivos. 

8.17 Para os efeitos do Decreto nº 7.174/2010, considera-se bens e serviços de informática 

e automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja 

comprovado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada. 

8.17.1 Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de 

informática e automação deverão apresentar, juntamente com a proposta, sob as penas da lei, comprovação 

de que atendem aos requisitos estabelecidos no subitem 8.15. 

8.18 O exercício do direito de preferência estabelecido no item 8.15 será concedido 

observando-se os seguintes procedimentos:  

8.18.1 aplicação das regras de preferência previstas no item 8.15, com a classificação das 

licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, 

conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência; 

8.18.2 convocação das licitantes classificadas que estejam enquadradas no item 8.15.1, na 

ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a 

melhor proposta válida, caso em que será classificada em primeiro lugar; 

8.18.3 caso a preferência não seja exercida na forma do subitem 8.18.2, por qualquer 

motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no subitem 8.15.2, na ordem 

de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra 

para o subitem item 8.15.3, caso esse direito não seja exercido; 

8.19 caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, 

prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico; 

8.20. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 



 
 
 
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
  

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 Pregão Eletrônico CNMP nº 21/2022 Página 12 de 98. 

dentre as propostas empatadas. 

8.21. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 

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, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 

8.22 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. 

8.23. 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 eventual negociação de valores. 

8.24. 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. 

8.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

8.26 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas horas), 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados. 

 

  9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do 
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art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços, quando necessária, deverá ser 

realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em 

relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital. 

9.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços, quando solicitada, deverá ser encaminhada 

pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, 

com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento 

da aceitação do lance vencedor. 

9.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e 

Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 

contrariem exigências legais. 

9.5 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 por 

item, sendo aceitas duas casas decimais, com o valor unitário exato (sem dízimas), conforme as planilhas 

de Formação de Preços constantes do Anexo II. 

9.6 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. 

9.7 O limite máximo aceitável para a contratação será conforme tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Computador com teclado e 

mouse com garantia mínima de 

48 meses “on-site”. 

200 R$ 5.349,66 R$ 1.069.932,00 

2 
Monitor com garantia mínima de 

48 meses “on-site”. 
200 R$ 1.633,54 R$ 326.708,00 
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VALOR TOTAL                                                                                                   R$ 1.396.640,00 

 

9.8 Serão desclassificadas as propostas com valores unitários e total, acima do limite 

estimado, na fase de “Aceitação”.  

9.9 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 sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  

9.10 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. 

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

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

9.12 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. 

9.13 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata. 

9.14 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. 

9.15 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas), sob pena de não aceitação da 
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proposta. 

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

neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 

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

reapresentação de sua proposta comercial, caso detecte falha sanável. 

 9.18 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. 

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

neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 

9.20 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

  10 - DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 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). 

  10.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
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  10.2.1 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019 

10.3 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

10.4 Habilitação jurídica: 

10.4.1 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.4.2 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

10.4.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

10.4.4 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

 

10.5 Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.5.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

10.5.2 prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

(Certificado de Regularidade de FGTS – CRF); 

 10.5.3 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
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Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional; 

10.5.4 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.5.5 certidão de regularidade trabalhista (CNDT); 

 

10.6 Qualificação Econômico-Financeira: 

10.6.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

   10.6.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

   10.6.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

10.6.3 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 

e informados pelo SICAF; 

 

10.8 Documentação complementar: 

10.8.1 Declaração de regularidade (anexo III do edital); 

 

10.9 A verificação em sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui 
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meio legal de prova. 

    10.10 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

do Pregoeiro, poderá ser utilizada outra forma de envio. 

  10.12 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. 

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

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

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

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

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

apresentação da proposta. Os documentos apresentados com validade expirada, se não for falta 

sanável, acarretarão a INABILITAÇÃO do proponente.  

10.15 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 8.538/2015. 

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

ou EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 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. 

 10.17 A não regularização da documentação, no prazo previsto nos itens acima, implicará 
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decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções aludidas pelo artigo 7º da Lei nº 

10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a retirada da Nota de Empenho, assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

 10.18 O licitante deverá declarar quaisquer fatos supervenientes à inscrição cadastral 

impeditivos de sua habilitação. 

10.19 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. 

10.20 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; 

10.21 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; 

   10.22 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 que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital 

ficará sujeito às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/93, Decreto nº 10.024/19 e Portaria 

CNMP-SG nº 378/2021. 

11.2 Conforme o disposto no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, de 20/09/2019 e no 

Acórdão 754/2015-TCU, a licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de 
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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 de multa de até 10% (dez por 

cento) do valor estimado para a contratação e 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 de outras: 

 a) advertência; 

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

oficial, nas hipóteses previstas nos itens 15 - Das Sanções Administrativas e 16 - Tabela de Penalidades, 

ambos do Termo de Referência (anexo I). 

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 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. 
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11.6 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. 

11.7 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 da 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. 

11.8 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. 

11.9 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 5 (cinco) dias úteis a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser 

requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

11.10 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. 

11.11 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 
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para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar 

contrarrazões no mesmo prazo concedido para a intenção de interpor recurso, que começará 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 ao Ordenador de Despesas do CNMP por intermédio do 

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

Secretário 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 ao Ordenador de Despesas 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 defesa 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 deste Conselho, sito:  SAFS (Setor de Administração Federal Sul), Quadra 2, Lote 3, Ed. 

Adail Belmonte, em Brasília – DF 

 

13 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

 13.1 Homologado o resultado da licitação, o CNMP convocará a adjudicatária para assinar 

a ata de registro de preços, por meio eletrônico, mediante uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 

do CNMP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, sob pena de decair o 
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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 a aplicação das sanções previstas no item 11 

deste Edital e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.  

13.2 Impreterivelmente dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da 

convocação que lhe seja feita pelo CNMP, a licitante vencedora deverá requerer cadastramento no Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) do CNMP, mediante o que dispõe a PORTARIA CNMP-PRESI Nº 77, 

de 8 de agosto de 2017, principalmente em seu Art. 8º. 

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 

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

13.4 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 

preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 13.5 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 

 13.6 Publicada na imprensa oficial, a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso 

de fornecimento conforme artigo 14 do Decreto 7.892/2013. 

13.7 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

14 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 

14.1 Será incluído na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 

classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 

atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 
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14.2 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata será respeitada nas 

contratações. 

14.3 O registro a que se refere o item 14.1 tem por objetivo a formação de cadastro de 

reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas 

nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013. 

14.4 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 14.1, serão 

classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

14.5 A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere 

o item 14.3, será efetuada na hipótese prevista no item 13.3 e quando houver necessidade de contratação 

de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013. 

14.6 O anexo que trata o item 14.1 consiste na ata de realização da sessão pública do 

pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais 

ao do licitante vencedor do certame. 

 

15 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 

15.1. O Conselho Nacional do Ministério Público, será o órgão responsável pelos atos de 

controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 

solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados o 

fornecedor para o qual será emitido o pedido. 

15.2. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de 

fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preço, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, 

podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido for superior à 

capacidade do licitante da vez. 

15.3. A convocação do Proponente pelo CNMP será formalizada e conterá o endereço e o 

prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido. 

15.4. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não 

retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de 
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Preço, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.  

15.5 Quando comprovada a hipótese acima, o CNMP poderá indicar o próximo fornecedor 

ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de 

penalidades. 

 

16 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 

 

16.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II 

do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

16.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 

65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 

outro processo licitatório. 

16.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será 

convocado pelo CNMP para a devida alteração do valor registrado em Ata. 

 

17 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE 

 

17.1 O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

 17.1.1 A pedido, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

 b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 

dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

 17.1.2 Por iniciativa do CNMP, quando: 
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 a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

 b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 

licitatório; 

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 

Ata de Registro de Preço; 

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 

g) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 19.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o CNMP fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 

 

18 – DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

18.1 A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada 

automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência, de 12 (doze) meses; 

b) pela execução total do objeto pelo órgão licitante, conforme entendimento exarado pelo 

Acórdão nº 1.233/2012 – Plenário do TCU. 

 

19 – DO PRAZO DE GARANTIA  

 

19.1 O período de garantia dos computadores e monitor deverá ser de 48 (quarenta e oito) 

meses contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
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20 – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

 

20.1 Serão os constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

21 – DO RECEBIMENTO 

 

21.1 Os materiais deverão ser entregues nos locais descritos no Anexo I deste Edital (Termo 

de Referência). 

21.2 O recebimento e aceitação do objeto deste Pregão obedecerão ao disposto no art. 73, 

inciso II e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, e se dará, em especial, conforme previsto no Termo de 

Referência – Anexo I deste Edital. 

 

  22 – DO PAGAMENTO 

 

 22.1 O pagamento será efetuado a favor do licitante vencedor nos termos especificados no 

Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

  23 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

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

para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da presente Licitação, anotando em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados. 

 23.1.1 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

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

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

CNMP, representá-la na execução do Contrato. 

 23.3 Nos termos da Lei nº 8.666/93 constituirá documento de autorização para a execução 
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dos serviços o Contrato Assinado, ou a Ordem de Fornecimento, acompanhado da Nota de Empenho. 

 23.4 O Conselho Nacional do Ministério Público, poderá rejeitar, no todo ou em parte, os 

serviços prestados, se em desacordo com o Termo de Referência e o presente Edital. 

23.5 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto da presente contratação, 

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

 

24 – DAS OBRIGAÇÕES DO CNMP 

 

  24.1 Conforme Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

25 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 25.1 Conforme Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

26 – DA DOTAÇÃO 

  

26.1 Os recursos dessa contratação estão consignados no orçamento da União para 2022, 

no Plano Interno A_SECTI1100, PTRES 174664 e Natureza de Despesa 44.90.52-00. 

 

27 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

27.1 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. 



 
 
 
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
  

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 Pregão Eletrônico CNMP nº 21/2022 Página 29 de 98. 

  27.2 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. 

  27.3 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. 

  27.4 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. 

  27.5 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. 

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

decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

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

Edital, o lance é considerado proposta. 

  27.8 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. 

  27.9 Este Edital será fornecido a qualquer interessado nos sítios www.comprasnet.gov.br e 

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, situado no Setor de Administração Federal 

Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, edifício Adail Belmonte. 

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

acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 27.9, das eventuais republicações 
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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. 

  27.11 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. 

  27.12 Caberá à CONTRATADA, independente de declaração expressa, cientificar-se e 

submeter-se, no que couber, ao disposto no CÓDIGO DE ÉTICA DO CNMP, estabelecido pela Portaria 

CNMP-PRESI Nº 44, de 9 de abril de 2018. 

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

mesmo. 

   27.14 Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão dirimidas pelo Pregoeiro, 

por meio do correio eletrônico licitacoes@cnmp.mp.br. 

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

quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital. 

 

Brasília,        de         de 2022. 

 

 

Marciel Rubens da Silva 

Pregoeiro 

CNMP
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 02/2022(SRP) 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

SEI 19.00.6300.0007376/2020-84 

UASG – 590001 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 .  OBJETO 

 1 .1   Registro de preço para fornecimento de computadores, teclados, mouses e monitores com 

prestação de serviço de assistência técnica on-site conforme condições e especificações 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

2 .  JUSTIFICATIVA 

 2 .1   O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui em seu parque, 100 (cem) 

computadores Positivo Master C810 Mini Pro e outros 100 (cem) computadores HP Elitedesk 

800 G3 Mini todos sem garantia. 

 2 .2   Visando manter a disponibilidade dos equipamentos e o adequado nível das atividades 

desempenhadas por terceirizados, estagiários, servidores, membros auxiliares e conselheiros 

do CNMP, faz-se necessária a aquisição de novos equipamentos a par com as atuais tecnologias 

disponíveis para substituição dos equipamentos obsoletos e sem garantia.  

 2 .3   A fim de mitigar os riscos inerentes à falta de garantia, faz-se necessária a substituição 

de 200 (duzentos) equipamentos durante o ano de 2022 e início de 2023.   

 2 .4   Para compra desses equipamentos, prevê-se o uso de garantia on-site, justificada pela 

necessidade de agilidade no reparo de máquinas defeituosas uma vez que o CNMP não 
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possui manutenção de computadores dentro de sua estrutura. Assim sendo, caso um 

equipamento apresente falha, o setor interessado não ficará sem o equipamento por 

período demasiadamente longo, mitigando, consideravelmente, prejuízos em suas rotinas 

de trabalho. A garantia de 48 meses para computadores é viável por ser prática comum 

na aquisição desse tipo de equipamento e porque, nesse período, o equipamento mantém 

adequação tecnológica e de desempenho compatíveis com as necessidades do órgão. 

 2 .5   Uma vez que a previsão é de que a entrega dos itens seja feita de forma parcelada 

durante o ano de 2022 e início de 2023, essa contratação enquadra-se na hipótese do inciso 

II, art. 3º, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 

seguintes hipóteses:   

(...) 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por 

unidade de medida ou em regime de tarefa; 

3 .  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Item 1 – Computador 

REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 

1. Microprocessador 

1.1 Atingir índice de, no mínimo, 16.000 pontos para o desempenho, tendo como 

referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

1.2 No mínimo 6 (seis) núcleos de processamento; 

1.3 Frequência de operação interna de no mínimo 2.00 GHz e capacidade de 
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alcançar, no mínimo, clock de 4.4Ghz através de tecnologia turbo boost ou 

similar; 

1.4 Arquitetura x86 com suporte a 32 bits e a 64 bits, com extensões de 

virtualização e instruções SSE 4.1 e SSE 4.2; 

1.5 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 

1.6 Controlador de memória integrado ao processador; 

1.7 Memória cache de, no mínimo, 18MB; 

1.8 Deverá ser da última geração disponível para o modelo no mercado nacional; 

1.9 Deverá ser acompanhado de sistema de dissipação de calor dimensionado para 

a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando 

em sua capacidade máxima ininterruptamente, em ambiente não refrigerado; 

 

2. Placa Mãe 

2.1 Possuir suporte à tecnologia do barramento do processador ofertado; 

2.2 Barramento de memória com padrão DDR4; 

2.3 Possuir no mínimo um slot M.2; 

2.4 Deve possuir ao menos 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4 3200 

MTs ou superior; 

2.5 Possuir no mínimo 01 (uma) interface SATA III (6 Gb/s); 

2.6 Possuir chip TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 integrado à Placa Mãe 

em conformidade com as especificações do Trusted Computing Group, com 

fornecimento do software para implementação do mesmo; 

2.7 Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão 

aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; 

2.8 O Chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador ofertado. 

2.9 Permitir inventariar, monitorar, manter, atualizar, ligar, diagnosticar, reparar e 

restaurar os computadores de forma remota, dispensando a visita presencial de 

um técnico no local do equipamento. Esta tecnologia deve ser compatível com 

os protocolos de comunicação padrão da indústria, como CIM, SMI, SMART e 
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WMI e compatível com as ferramentas da família Microsoft System Center 

Configuration Manager; 

2.10 Capacidade de acesso à BIOS através de software de gerenciamento remoto 

para leitura em rede cabeada, WiFi ou WAN, mesmo com o computador 

desligado (mas energizado); 

2.11 Regulagem da velocidade de rotação do ventilador do cooler da CPU de 

forma automática, de acordo com a variação da temperatura do 

microprocessador; 

2.12 Deverá ser produzida pelo mesmo fabricante do equipamento ou projetada 

especificamente para o equipamento, não sendo aceitas placas de livre 

comercialização no mercado; 

2.13 Configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-

mãe deverão poder ser realizadas sem a necessidade de intervenção presencial 

na máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante, utilizando-se 

apenas um endereço IP; 

2.14 Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 

gabinete que permita a detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja 

desligado da fonte de energia; 

2.15 Compatível com o padrão Plug-and-Play. 

 

3. Sistema Básico de Entrada e Saída – BIOS 

3.1 Desenvolvida para o fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo 

ofertado, não sendo solução em regime de OEM ou customização; 

3.2 Deve estar em conformidade com a especificação UEFI 2.5 

(http://www.uefi.org). A compatibilidade com o padrão UEFI deve ser 

comprovada através do site http://www.uefi.org/members, onde o fabricante da 

BIOS deve constar na categoria promoters, contributors ou adopters; 

3.3 Deverá possuir campo para inserção de número de patrimônio do computador 

(com no mínimo 10 (dez) dígitos), sendo possível a leitura deste pelo módulo 
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de inventário que integra o System Center Configuration Manager; 

3.4 Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para 

inicializar o computador, uma para ativação do disco rígido, uma para acesso 

aos recursos de gerência e outra para acesso e alterações das configurações do 

BIOS; 

3.5 Implementação em “flash memory”, atualizável diretamente pelo computador, 

com senhas separadas para acesso do usuário comum e do administrador do 

equipamento, proteção integrada contra vírus de “boot”, alerta de troca ou 

remoção de memória e, suportando o registro de número de série do 

equipamento, podendo estes números, serem lidos remotamente via comandos 

DMI 2.0 ou superior; 

3.6 A senha do BIOS deverá ser passível de alteração via rede; 

3.7 Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS para 

leitura e gravação, mesmo com o equipamento desligado, porém energizado 

pela rede elétrica e conectado à rede de dados; 

3.8 Atualização do BIOS de maneira remota por meio de interface gráfica. 

3.9 Suportar Boot por dispositivos USB e por rede. 

3.10 O número de série do equipamento deverá estar gravado no BIOS pelo 
fabricante através de processo automatizado em linha de produção; 

 

 

4. Memória  

4.1 Barramento mínimo: DDR4 – 3200 MTs ou superior; 

4.2 Operar em dual channel quando houver 02 (dois) pentes de memória instalados; 

4.3 Total de memória instalada no sistema: no mínimo 8 GB. 

4.4 Deve permitir expansão de memória para no mínimo 32 GB, com ao menos 2 

slots de memória. 

5. Unidade de Armazenamento 

5.1 As unidades de armazenamento NVMe devem apresentar taxas de transferência 
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sequencial de leitura e gravação superiores a 1.700MB/s e 700MB/s, 

respectivamente;  

5.2 Deve possuir uma unidade de armazenamento de estado sólido NVMe com o 

mínimo de 240GB de armazenamento; 

5.3 Caso a unidade precise ser substituída durante a vigência da garantia, a unidade 

danificada permanecerá na posse da CONTRATANTE por motivos de 

segurança. 

 

6. Interface de vídeo 

6.1 Interface de vídeo, com no mínimo 512MB de memória, podendo ser 

compartilhada; 

6.2 Capacidade para operar com suporte às resoluções de 1920 x 1080 com 

profundidade de cores de 32 bits e conectores para monitores externo: 

DisplayPort e/ou HDMI; 

6.3 Oferecer suporte a Direct X 12 e OpenGL 4.4; 

6.4 O equipamento deverá possuir 03 (três) saídas de vídeo, sendo 2 DisplayPort e 

uma saída HDMI ou DisplayPort; 

6.4.1 O equipamento deverá ser capaz de operar com 3 monitores 

simultaneamente; 

6.5 Em qualquer um dos casos citados no item anterior, o subsistema de vídeo 

deverá estar incluído na placa-mãe não sendo admitida nenhuma interface de 

apoio extra (placa extra); 

6.6 Para todos os casos não serão admitidas placas off-board; 

6.7 Taxa de atualização de 60 Hz @ 1920 x 1080 dpi; 

6.8 Não serão aceitos adaptadores externos ao corpo do equipamento, com exceção 

do DisplayPort para HDMI, que deverá ser fornecido obrigatoriamente para 

cada conector DisplayPort contido no equipamento. 
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7. Interface de Rede Física 

7.1 On-board, Plug & Play, para comunicação a 10/100/1000 Mbits/s, padrão 

Ethernet, Fast-Ethernet e Gibabit Ethernet, totalmente configurável por 

software; 

7.2 Suporte a configuração automática de velocidade de interface (auto-sense); 

7.3 Permitir comunicação no modo full-duplex; 

7.4 Possuir um conector padrão RJ-45 integrado; 

7.5 Possuir LED indicador de atividade de rede; 

7.6 Possuir suporte a Wake-up On LAN em funcionamento (habilitada de fábrica no 

BIOS); 

7.7 Suporte a PXE; 

7.8 A interface deve possuir software para diagnóstico de funcionamento de seus 

componentes e suportar gerenciamento através do protocolo SNMP; 

8. Interface de Som 

8.1 Deve possuir conector de microfone/fone de ouvido/alto-falante estéreo 

localizados na parte frontal do gabinete sendo admitido interface do tipo 

combo; 

8.2 Interface de som obrigatoriamente integrada à placa-mãe; 

8.2.1 Considera-se on-board: 1 – o chip de som estiver incorporado na 

placa-mãe em um chip independente; 2 – o chip de som estiver 

incorporado na placa-mãe em algum chipset; ou 3 -  o chip de som 

estiver incorporado ao próprio microprocessador do sistema; 

8.2.2 Em qualquer caso o subsistema de som deverá estar incluído na 

placa-mãe não sendo admitida nenhuma interface de apoio extra 

(placa extra); 

 

9. Interface USB 

9.1 Deverá possuir livre, após conexão do teclado e do mouse, no mínimo 1(uma) 

interface USB na parte traseira do equipamento, sendo que todas deverão seguir 
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o padrão USB 3.0; 

9.2 Deverá possuir no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 e uma do tipo C na parte 

frontal do equipamento; 

9.3 As interfaces deverão ser disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas 

USB instaladas em qualquer tipo de adaptador PCI; 

9.4 É obrigatória a possibilidade de desativação das portas através do BIOS do 

sistema; 

9.5 O chipset controlador das interfaces USB deverá estar presente na placa-mãe  

(on-board), sendo vedada qualquer construção em que este chipset se encontre 

em placa externa. 

 

10. Interface de Rede Sem fio 

10.1 WLAN padrão IEEE 802.11 n/ac/ax; 

10.2 Implemente os protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 

e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy), IEEE 802.1x, 

WMM (Wireless Multimedia) e WPS (Wireless Provisioning Services); 

10.3 A rede sem fio deverá ser integrada e embutida na unidade principal; 

10.4 Não será aceita conexão da rede sem fio via USB ou qualquer outro 

dispositivo externo; 

10.5 Deverá ser capaz de operar no padrão 802.11ac e 802.11ax; 

10.6 Deverá possuir certificação da ANATEL. 

 

11. Teclado 

11.1 Do mesmo fabricante do equipamento, no padrão AT do tipo estendido de 

104 teclas, com todos os caracteres da língua Portuguesa, inclusive “Ç”; 

11.2 Padrão ABNT-2; 

11.3 Com ajuste de inclinação; 

11.4 Conector USB, sem adaptadores; 
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11.5 Possuir bloco numérico separado das demais teclas; 

11.6 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 

apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 

 

12. Mouse 

12.1 Do mesmo fabricante do equipamento; 

12.2 Tecnologia óptica; 

12.3 Utilização ambidestra; 

12.4 Com botões esquerdo e direito; 

12.5 Compatível com o padrão Windows; 

12.6 Roda para a realização de rolagem de páginas, localizada entre os botões 

direito e esquerdo, com função de terceiro botão no caso de ser pressionada; 

12.7 Interface USB, sem adaptadores; 

12.8 Ser da mesma cor predominante do gabinete do equipamento; 

 

13. Gabinete 

13.1 Design do tipo compacto; 

13.2 Projetado com design específico para trabalhar tanto na posição horizontal 

quanto na vertical; 

13.3 Deverá ter capacidade máxima de 1,3 litros; 

13.3.1 A capacidade em litros é medida através da multiplicação de (A x 

L x P); 

13.4 Deverá possuir sistema de refrigeração dimensionado para perfeita 

refrigeração do microprocessador e demais componentes internos ao gabinete, 

para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes, 

considerando a operação na capacidade máxima do microprocessador em 

ambiente não refrigerado; 

13.5 Com botão liga/desliga na parte frontal (Power-on); 
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13.6 LED próprio, ou com uso compartilhado ao indicador de Power-On, para 

mostrar o status da atividade da unidade de armazenamento; 

13.7 Todas as conexões para periféricos externos devem estar localizadas no 

painel traseiro do gabinete, com exceção das conexões USB e de som que 

deverão estar presentes na parte frontal. 

13.8 Sistema de monitoramento de temperatura controlado pelo BIOS, adequado 

ao processador e demais componentes internos ao gabinete; 

13.9 Não possuir cantos vivos, arestas ou bordas cortantes (internas ou externas); 

13.10 Deve ter apresentação discreta para uso corporativo; 

13.11 O equipamento deve possuir, no mínimo, 1 alto-falante interno ao gabinete 

do computador, com 1 (um) Watt de potência, compatível com a controladora 

de som especificada e com capacidade de desativação automática do alto-

falante interno quando for conectada uma caixa acústica ou fone de ouvido na 

saída da controladora de som, com capacidade de reproduzir sons do sistema e 

áudios diversos, provenientes de músicas ou vídeos de arquivos, mídias, 

Internet e sistema operacional em altura suficiente para que seja ouvido com 

clareza; 

13.11.1 Não serão aceitas adaptações no gabinete. O alto-falante (sistema 

de som interno) deverá compor o projeto original do equipamento; 

13.12 Deve possuir “pés” de borracha antiderrapantes; 

13.13 Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos dispositivos cotados 

(por exemplo: USB, rede, áudio, etc); 

13.14 O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para inserção de trava de 

segurança, sem adaptações; 

13.15 O gabinete deverá possuir o furo padrão “Kensington” para a utilização de 

um cabo de aço do mesmo tipo, que o prenderá ao monitor ou mesa de trabalho; 

13.16 Deverá ser acompanhado de 1 cabo de aço com travas do padrão 

“Kensington” de ao menos 100 cm. 

13.17 Todos os cadeados deverão ser abertos com chaves. Não serão aceitos 
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cadeados baseados em código; 

13.18 A quantidade de chaves entregues deve ser de, no mínimo, 5% da 

quantidade total de equipamentos solicitados em cada Ordem de Fornecimento. 

Caso a quantidade calculada seja inferior a 4, deverão ser entregues 4 chaves. 

13.19 Todos os “segredos” deverão ser iguais, podendo ser abertos por quaisquer 

uma das chaves entregues. 

 

14. Fonte de Alimentação 

14.1 A fonte de alimentação deve ser compatível com o gabinete e placa-mãe do 

equipamento ofertado;  

14.2 A potência nominal da fonte não poderá exceder 90W; 

14.3 Somente serão aceitos equipamentos que utilizem fonte externa compatível 

com o perfeito funcionamento do equipamento; 

14.4 Deve ser suficiente para suportar todos os componentes e acessórios 

presentes na configuração do equipamento; 

14.5 Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts com ajuste automático; 

14.6 Deverá ser acompanhada de cabo de força (powercord) com plugue 

NBR14136, em formato Y, provendo duas conexões, sendo uma conexão para 

o computador (conforme a fonte utilizada) e outra conexão padrão C13 

disponível para a energização de um monitor; 

15. Sistema Operacional Pré-Instalado 

15.1 Licença para sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional, 64 

Bits, em regime OEM, no idioma português do Brasil; 

15.2 Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar 

disponíveis através de site do próprio fabricante em uma área específica para o 

modelo do equipamento ofertado; 

15.3 Todos os softwares fornecidos deverão estar em versão completa com 
licenças originais de uso permanentes. Não serão aceitos softwares de 
demonstração tipo Trial, Shareware ou análogos; 
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16. Certificações 

16.1 Comprovante de conformidade com a norma EPEAT (Eletronic Product 

Environmental Assessment Tool) com certificação GOLD comprovado através 

do site www.epeat.net ou ISO 14000 comprovada mediante documentação 

oficial do fabricante ou por meio de certificado ISO; 

16.2 Fabricado com materiais que não agridam o meio ambiente, comprovado 

mediante o atendimento à diretiva RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances); 

16.3 Certificado de compatibilidade elétrica IEC 60950-1:2001 ou IEC 62368-1 

(Safety of Information Technology Equipment Including Electrical Business 

Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão 

dos materiais elétricos. 

 

17. Compatibilidade 

17.1 O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft HCL (Hardware 

Compatibility List), comprovado pela apresentação do documento, emitido 

especificamente para o modelo ofertado e sistema operacional Windows 11 64 

bits; 

 

 

Item 2 – Monitor Full HD de 23” 

REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 

1. Tela 100% plana; 

2. Tecnologia LED (tela de LED orgânico ou LCD iluminada por LEDs); 

3. Medida Diagonal mínima: 23 polegadas Full HD; 

4. Contraste: 1000:1 (estático) ou 3000:1 (dinâmico) ou superior; 
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5. Características anti-glare e anti-reflexivas integradas à tela; 

6. Tempo de resposta de no máximo 8ms; 

7. Resolução mínima 1920 x 1080 - 60Hz; 

8. Suporte a 16,2 milhões de cores; 

9. Possuir opções de Funções OSD, com os seguintes ajustes: contraste, brilho, posição 

(vertical e horizontal), bloqueio/desbloqueio do menu, auto-ajuste, reset, ajuste de 

imagem; controle de cor (RGB), posição do menu digital (vertical e horizontal). 

10. Tensão: AC 110 - 220V automático com frequência de 60 Hz; 

11. Deverá possuir mecanismo pivotante para giro do monitor, para ajuste de altura e 

inclinação, sendo que o mecanismo deverá ser do mesmo fabricante do produto 

ofertado; 

12. Possuir entradas HDMI, DisplayPort e VGA; 

13. Deve incluir cabo DisplayPort; 

14. Deve incluir cabos de conexão à rede elétrica padrão NBR 14136; 

15. Deve ter apresentação discreta para uso corporativo; 

16. Comprovante de conformidade com a norma EPEAT com certificação SILVER ou 

GOLD, comprovado através do site www.epeat.net . 

17. Fabricado com materiais que não agridam o meio ambiente, comprovado mediante o 

atendimento à diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances); 

 

 

ITENS 1 e 2 – Características Gerais 

1 .  Deverão ser entregues todos os drivers e manuais necessários à instalação do 

equipamento e seus componentes; 

2 .  O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido 

pelo fabricante; 

3 .  Todo o material fornecido deverá ser acondicionado e entregue em embalagens 

constituídas, preferencialmente, de materiais recicláveis, adequadas para proteger o 
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conteúdo contra danos durante o transporte. 

4 .  A identificação do fabricante, com seu nome e/ou logotipo, deverá estar clara em todas 
as embalagens e ser realizada em procedimento automático de fabricação, não sendo 
admitidas colagens ou registros manuais; 

5 .  Deverá ser fornecida documentação completa e atualizada (manuais, termos de garantia, 

etc.) necessária à instalação e à operação do(s) equipamentos(s); 

 5 . 1   A documentação deverá ser fornecida em português brasileiro, caso exista, ou 

em inglês; 

 

4. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1 Os recursos dessa contratação estão consignados no orçamento da União para 2022, no Plano 

Interno A_SECTI1100, PTRES 174664 e Natureza de Despesa 44.90.52-00 

5. LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1 O prazo de entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do 

recebimento da ordem de fornecimento, em remessa única ou parcelada, no CNMP – Conselho 

Nacional do Ministério Público, localizado no SAFS – Setor de Administração Federal Sul – 

Quadra 02 – Lote 03, Edifício Adail Belmonte, Brasília/DF, CEP 70070-600. 

5.2 Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo(a), 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta. 

5.3 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem 



 
 
 
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
  

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 Pregão Eletrônico CNMP nº 21/2022 Página 45 de 98. 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.4 Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

5.6 O lote inteiro será devolvido, caso mais de 10% (dez por cento) dos equipamentos sejam 
reprovados ou apresentem problemas técnicos no seu primeiro uso; 

5.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6. GARANTIA DO OBJETO FORNECIDO 
 

6.1 O período de garantia dos computadores e monitor deverá ser de 48 (quarenta e oito) meses 

contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo do 

que estabelecer a legislação em vigor, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a 

boa qualidade da mão de obra e dos materiais empregados na execução da garantia, sem ônus 

para a CONTRATANTE; 

6.2 Os serviços de manutenção deverão ser prestados pelo fabricante do equipamento ou rede 

autorizada de assistência técnica do fabricante, apta a atender todas as condições de garantia 

total (“on-site”) dos equipamentos, utilizando-se de técnicos certificados, com uso de peças e 

componentes de primeiro uso e originais. 

 

Forma de Atendimento da Assistência Técnica 
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6.3 A Contratada deverá disponibilizar “Central de Atendimento” para abertura de chamado de 

Assistência Técnica, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (8h às 

18h), indicando telefone 0800 e correio eletrônico para contato. Os chamados poderão ser 

abertos pela equipe técnica do Conselho Nacional do Ministério Público; 

6.3.1  A CONTRATANTE não se responsabiliza por falhas no serviço de e-mail da 

CONTRATADA, cabendo a ela informar qualquer mudança que ocorrer no 

endereço; 

6.3.2 Caso seja feito a abertura do chamado por e-mail, este deverá ter as seguintes 

informações: 

6.3.2.1 Identificação da Instituição, com seu nome, CNPJ, endereço, nome do 

contato, ramal e e-mail; 

6.3.2.2 Número identificador único da solicitação (interno para fins de controle); 

6.3.2.3 Número do chamado (interno para fins de controle); 

6.3.2.4 Tipo de equipamento; 

6.3.2.5 Número de patrimônio do equipamento; 

6.3.2.6 Número de série do equipamento; 

6.3.2.7 Processo de aquisição relacionado; 

6.3.2.8 Ata de Registro de Preços relacionada; 

6.3.2.9 Prazo de atendimento definido; 

6.3.2.10 Data de vigência da garantia; 

6.3.2.11 Sintomas detectados; 

6.3.2.12 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 5 (cinco) horas corridas 

para responder ao e-mail, informando o número da ordem de serviço e 

outras informações pertinentes, a contar do envio do e-mail pela 

CONTRATANTE; 

6.3.3 O atendimento será do tipo “on-site” mediante manutenção corretiva nas 

dependências do CNMP no Distrito Federal, em dias úteis (segunda-feira a sexta-
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feira), em horário comercial (08h às 18h), por profissionais especializados e deverá 

cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo o fornecimento e a 

substituição de peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias; 

6.3.4 A solução do problema deverá ocorrer em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas 

corridas contadas após a abertura do chamado, que considerará, para todos os fins, 

o envio do e-mail pela CONTRATANTE, ou o contato telefônico (0800); 

6.3.5 A substituição de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos de marcas e/ou 

modelos diferentes dos originais cotados pela CONTRATADA, desde que o 

fabricante assegure que não haverá perda da garantia, somente poderá ser efetuada 

mediante análise e autorização do CONTRATANTE; 

6.3.6 Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão 

apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados 

na fabricação do(s) equipamento(s), sempre novos e de primeiro uso, não podendo 

ser recondicionados em hipótese alguma, estando a CONTRATADA passível das 

penalidades previstas neste Termo Referência, caso não se atente a esta 

obrigatoriedade; 

6.3.7 Em nenhum caso será admitida a realização de ação de reparo em desconformidade 

com as boas práticas da manutenção, sendo vedadas ações que promovam a 

reoperacionalização transitória do produto, com técnicas do tipo “gambiarras”; 

6.3.8 A CONTRATADA deve autorizar que a equipe técnica do CNMP realize 

manutenção de urgência, incluindo abertura dos computadores para detecção de 

problemas, podendo inclusive trocar componentes defeituosos, (memória, disco 

rígido, placa de rede, placa de vídeo, mídia óptica, etc.), antes da solicitação de 

chamado técnico; 

6.3.9 A garantia e o suporte técnico incluem a resolução de problemas ocasionados pelo 

mau funcionamento e defeitos apresentados pelo equipamento adquirido, sendo a 

CONTRATADA responsável pela respectiva análise, reparo e substituição das 
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peças defeituosas por outra nova, de igual procedência e modelo: 

6.3.9.1 Quando um dano for ocasionado por mau uso, a CONTRATADA terá o 

prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir do momento que ocorrer a visita 

técnica, para emitir o orçamento de manutenção e, a partir daí, aguardar 

manifestação da CONTRATANTE; 

6.3.9.2 A manutenção de um dano ocorrido por mau uso, com emissão de nota 

fiscal, somente poderá ocorrer após autorização expressa da 

CONTRATANTE, e deverá ser concluída no prazo máximo de 72 (setenta 

e duas) horas após a autorização para a realização do reparo; 

6.3.10 Caso algum equipamento apresente reincidência de problemas, não 

necessariamente o mesmo problema, a CONTRATANTE poderá exigir a 

substituição integral do equipamento por outro novo, de preferência do mesmo 

modelo, com características iguais ou superiores, que deverá ocorrer a partir da data 

do registro da terceira ocorrência, e o equipamento novo deverá ser entregue em até 

10 (dez) dias úteis após a CONTRATADA ser notificada; 

6.3.11 Caso, no momento da retirada das embalagens, seja detectada avaria no 

equipamento (amassado, riscado, quebrado ou com defeito), deverá ser realizada 

sua substituição completa, a critério da CONTRATANTE, que deverá ocorrer em 

até 72 (setenta e duas) horas da abertura do chamado junto à CONTRATADA; 

6.3.12 Não é obrigação da CONTRATANTE realizar passo-a-passo junto à 

assistência técnica por telefone, site ou e-mail como condição para abertura do 

chamado técnico. A CONTRATANTE informará à CONTRATADA sobre a avaria 

e esta, caso necessite de maiores informações, terá o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para análise inicial e posterior retorno para solução definitiva. A ação da 

CONTRATANTE em buscar fornecer a maior quantidade de informações sobre o 

problema não constitui obrigação desta, não podendo a CONTRATADA exigir a 

realização de testes ou outros procedimentos como condições para a abertura do 
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chamado e a realização do atendimento técnico. A CONTRATADA tem a obrigação 

de abrir o chamado técnico assim que for contatada, e a partir deste momento será 

dado início à contagem do prazo de atendimento; 

6.3.12.1 Caso a CONTRATADA se recuse em realizar a abertura do chamado 

técnico, por qualquer motivo, será iniciada a contagem do prazo de 

atendimento como se o chamado tivesse sido aberto. Após vencido o prazo 

de atendimento, caso o problema não tenha sido resolvido, será realizado 

procedimento para penalização da CONTRATADA; 

6.3.13 Para os casos que se mostrarem necessários e objetivando a não parada do serviço, 

a CONTRATANTE está autorizada a realizar a substituição das unidades de 

armazenamento (SSD) exclusivamente entre os computadores entregues, 

garantindo que, no caso de algum dano de hardware que não implique na perda do 

acesso aos dados da unidade de armazenamento, o trabalho do usuário possa 

prosseguir em outro computador da mesma marca e modelo com a simples troca 

das unidades; 

6.3.14 Caso a CONTRATADA não cumpra com os prazos definidos anteriormente, poderá 

ser penalizada de acordo com as sanções previstas neste Termo de Referência. 

 

Local de Prestação dos Serviços 

 

6.4 Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados na Sede do CNMP, no Setor de 

Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, CEP 70070-600 em Brasília-DF. Em 

eventual mudança da sede do CNMP para outro(s) local(is) em Brasília-DF, a garantia e a 

prestação dos serviços de assistência técnica não deverão ser interrompidas, continuando assim 

nas mesmas condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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7.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 

7.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

7.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes da ordem de fornecimento e do Termo de 
Referência e da proposta para fins de aceitação e recebimento. 

7.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

7.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos na seção Condições de Pagamento. 

7.6 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

7.7 Aplicar as sanções, conforme previsto no contrato, edital e em seus anexos.  

7.8 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto contratado, que venham 
a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA. 

7.9 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregado da 

CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, que atrapalhar ou 

dificultar a fiscalização, ou cuja conduta esteja inadequada, a critério do CNMP. 

7.10 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de 

eventuais imperfeições no curso da entrega do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e 

em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
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constantes na seção 5 (cinco) e seus subitens, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência, se for o caso, e 

prazo de garantia ou validade; 

8.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, nos prazos estipulados, contados a partir da 

notificação pelo CONTRATANTE, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.4 A CONTRATADA deve relacionar-se com O CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do 

fiscal do Contrato, e preferencialmente, por escrito. 

8.5 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao CNMP e sujeitar-se às orientações do 

responsável pela fiscalização do contrato. 

8.6 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos, 

avarias ou incorreções. 

8.7 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 72 horas, irregularidades ocorridas que 

impeçam, alterem ou retardem a o fornecimento do objeto, efetuando o registro da ocorrência 

com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento, sem prejuízo da análise 

da administração e das sanções previstas. 

8.8 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 (Art. 55, 

XVIII Lei 8.666/93). 

8.9 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93). 

8.10 A CONTRATADA deve zelar pelas instalações do CONTRATANTE. 

8.11 A CONTRATADA deve responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos 
pelos seus empregados quando em serviço. 

8.12 CONTRATADA deve observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança 

do trabalho. 

8.13 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, 
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endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes. 

8.14 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações 

financeiras. 

8.15 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de 

CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em 

cartões de visita, anúncios e impressos. 

8.16 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de 

terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do cumprimento de 

suas obrigações sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE.  

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

10. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 A proposta apresentada deverá conter o CNPJ da proponente, prazo de validade e ser 

endereçada ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

10.2 O julgamento das propostas se dará pelo menor preço por item;  

10.3 Nos preços da proposta deverão estar inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos, 

como impostos, taxas e fretes; 

10.4 A proposta deverá conter marca e modelo do equipamento a ser fornecido;  

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
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Administração à continuidade do contrato. 

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

12.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos bens objetos da presente licitação, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

12.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes (Art. 67, §2º 

Lei 8.666/93). 

12.3 O contrato assinado ou a ordem de fornecimento acompanhada da Nota de Empenho 

constituirão documentos de autorização para a entrega dos bens. 

12.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

12.5 O Conselho Nacional do Ministério Público, poderá rejeitar, no todo ou em parte, se em 

desacordo com o Termo de Referência. 

12.6 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto da presente contratação, deverão 

ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. 

13. PREPOSTO 

13.1 A contratada deverá manter preposto aceito pelo contratante durante o período de execução 

do objeto, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser 
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indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº cpf e do documento 

de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional; 

13.2 O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pelo contratante, deverá apresentar-se 

à fiscalização tão logo seja firmado o contrato para tratar dos assuntos pertinentes à execução 

do objeto previstos neste termo de referência, relativos à sua competência; 

13.3 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos materiais 

fornecidos; 

13.4 A contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do 

contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas de segurança e de 

sustentabilidade; 

13.5 O proposto deverá manter contato com o fiscal e o gestor do contrato, com o objetivo de 

sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de 

material, quanto da manutenção dos produtos, quando for o caso.  

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento efetivamente executado, 

em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto, 

acompanhada do atesto do Fiscal do contrato, conforme o disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 

8.666/93. 

14.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obrigada a 

informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do Anexo IV da Instrução 

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

14.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da CONTRATADA, através 

de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura do fornecimento. 

14.4 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-
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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. 

14.5 Sobre o valor da nota fiscal, O 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. 

14.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto à Nota Fiscal/Fatura, apresentar os documentos 

comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital.  

14.7 A apresentação de certidões atrasadas ou irregulares com a nota fiscal ensejará anotação do 

fiscal em registro próprio e criará pendência a ser sanada pela CONTRATADA. 

14.8 Constatando-se, junto aos órgãos competentes, a situação de irregularidade da 

CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado, por igual período, a critério do CONTRATANTE. 

14.9 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. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Com fundamento na Portaria CNMP-SG nº 378/2021 e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, 

ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF e do 

cadastro de fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das multas previstas no Termo/Contrato e demais cominações legais a 

Contratada que: 

a) deixar de entregar os documentos exigidos no certame (prazo de 1 mês); 

b) não mantiver a proposta (prazo de 1 mês); 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto (prazo de 3 meses); 

d) falhar na execução do contrato (prazo de 9 meses); 
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e) deixar de celebrar o contrato ou instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo 

de validade da proposta (prazo de 12 meses); 

f) apresentar documentação falsa (prazo de 36 meses); 

g) fraudar na execução do contrato (prazo de 48 meses); 

h) cometer fraude fiscal (prazo de 48 meses); 

i) comportar-se de modo inidôneo (prazo de 48 meses); 

15.1.1 Considera-se a não celebração do contrato quando a empresa desiste de formalizar 

o contrato ou aditivo, inclusive após manifestar concordância quanto à prorrogação 

de vigência ou alteração do objeto, seja para acréscimo ou supressão. 

15.1.2 Considera-se retardar a execução do objeto a ação ou omissão que prejudique o 

bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento 

ou atrase a assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços. 

15.1.3 Considera-se não manutenção da proposta: 

a) a ausência do seu envio; 

b) a recusa do seu detalhamento, quando exigido; 

c) o pedido de desclassificação de sua proposta, quando encerrada a fase competitiva, desde 

que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que 

evidencie a impossibilidade de seu cumprimento e decorrente de caso fortuito ou força maior. 

15.1.4 Considera-se falha na execução contratual o inadimplemento grave ou inescusável 

de obrigação assumida pela contratada. 

15.1.5 Considera-se fraude na execução contratual a prática de ato destinado à obtenção 

de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a unidade sancionadora. 

15.2 As sanções previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002 e especificadas no subitem 15.1 deste 

Termo de Referência podem ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa. 

15.3 Em casos de inexecução contratual, execução incompleta e/ou em desconformidade com 

as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores desta 



 
 
 
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
  

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 Pregão Eletrônico CNMP nº 21/2022 Página 57 de 98. 

seção: 

15.3.1 Advertência – na hipótese de falta leve, desde que não caiba a aplicação de sanção 

mais grave.  

a.1) Considera-se falta leve o descumprimento contratual que não acarrete prejuízo 

significativo para a Administração e não interfira diretamente na execução do objeto 

principal da contratação.  

a.2) A advertência será aplicada de forma preventiva e pedagógica nas infrações de menor 

ofensividade e leves (níveis 01 e 02), conforme constam das tabelas abaixo.  

a.3) A advertência será, ainda, aplicada quando, após a notificação, a Contratada diligenciar 

em tempo hábil para resolver o problema, fornecer o produto ou executar o serviço, e nas 

hipóteses em que há elementos que sugerem que a Contratada corrigirá seu procedimento. 

 

15.3.2 Multa aplicada nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na tabela de 

penalidades deste termo de referência: 

15.3.2.1 Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de 

atraso injustificado, sobre o valor da parcela inadimplida, ou sobre o valor 

da fatura correspondente ao período que tenha ocorrido a falta, até o limite 

de 10% (dez por cento).  

15.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado, será 

aplicada multa de 20% sobre a parcela inadimplida ou, sobre o valor da 

fatura correspondente ao período que tenha ocorrido a falta.  

15.3.2.2.1 Considera-se inexecução parcial o atraso injustificado superior 

a 20 (vinte) dias no cumprimento das obrigações principais e 

acessórias assumidas;   

15.3.2.3 Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado, será 

aplicada multa de 30% sobre o valor total do contrato.  
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15.3.2.3.1 Considera-se inexecução total o atraso injustificado superior a 

40 (quarenta) dias no cumprimento da obrigação principal 

assumida. 

 

15.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de 

contratar com o CNMP nos termos do art. 87, III, da Lei n 8.666, de 1993, pode 

ser aplicada para punir reiteradas faltas, ou o cometimento de faltas contratuais 

graves, nos seguintes prazos e situações: 

a) Execução insatisfatória das obrigações assumidas contratualmente, no caso de a 

empresa ter sido sancionada anteriormente com multa e/ou advertência; Prazo – 3 

meses; 

b) Não conclusão do objeto contratado no prazo previsto contratualmente; Prazo – 

3 meses; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato; Prazo – 3 meses; 

d) Não manter as condições apresentadas na proposta; Prazo – 9 meses; 

e) Não substituição de material entregue em desacordo com as especificações no 

prazo previsto contratualmente ou concedido pela Administração; Prazo – 6 meses; 

f) Não formalizar o Contrato, Ata de Registro de Preços ou Termo Aditivo, inclusive 

após manifestar concordância com a prorrogação de vigência ou alteração do objeto, 

seja para acréscimo ou supressão; Prazo – 12 meses; 

g) Atraso injustificado, superior a 45 (quarenta e cinco) dias, no cumprimento das 

obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízo à 

Administração; Prazo – 12 meses; 

h) Cometimento de irregularidades que acarretem prejuízos à Administração, 

ensejando a rescisão da contratação por sua culpa; Prazo – 18 meses; 

i) Inexecução total do objeto contratado; Prazo – 24 meses. 
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15.4 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos termos do art. 87, IV da Lei nº 8666 de 19993, tem por objetivo punir faltas contratuais 

gravíssimas e pode ser aplicada nas hipóteses de a contratada: 

15.4.1 Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo;  

15.4.2 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação;  

15.4.3 Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados;  

15.4.4 Praticar ato configurado como crime pelo Capítulo II-B do Título XI do Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) durante a execução do 

contrato; 

15.5 Os efeitos persistirão enquanto durarem os motivos que deram causa à aplicação da 

penalidade ou até que seja promovida a reabilitação da empresa perante à Administração. 

15.6 A reabilitação será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos causados e após o decurso de 2 (dois) anos da aplicação. 

15.7 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 15 (quinze) 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. 

15.8 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. 

15.9 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 da 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 
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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. 

d) Praticar ato configurado como crime pelo Capítulo II-B do Título XI do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), durante a execução do contrato. 

15.10 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 requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

15.11 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. 

15.12 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. 

15.13 As penalidades previstas neste Termo de Referência 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 8.666/93).  

16. TABELA DE PENALIDADES 

16.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

16.1.1 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o 

gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratante e a 

diligência da contratada para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um dos 

níveis de criticidade especificados na tabela 2. 

16.1.2 A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras sanções e será aplicada 
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na seguinte forma: 

 

INFRAÇÃO MULTA  

1) apresentação de documentação falsa 

2) fraude na execução contratual 

3) comportamento inidôneo 

4) fraude fiscal 

5) inexecução total do contrato 

 

 

10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato 

6) inexecução parcial 20% (vinte por cento) sobre a parcela inadimplida ou, 

sobre o valor da fatura correspondente ao período que 

tenha ocorrido a falta. 

7) inexecução total 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato 

Tabela 1 - Percentual máximo para as infrações 

 

16.2 Além dessas, serão aplicadas multas, conforme as infrações cometidas e o nível de 

gravidade respectivo, indicados nas tabelas a seguir: 

 

NÍVEL CORRESPONDÊNCIA 

(por ocorrência sobre o valor global do 

contratado) 

1 (menor ofensividade) 0,2%. 

2 (leve) 0,4%. 

3 (médio) 0,8%. 

4 (grave) 1,6%. 

5 (muito grave) 3,2%. 
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6 (gravíssimo) 4%. 

Tabela 2: Classificação das infrações e multas 

 

 

16.3 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo CONTRANTE, que notificará a 

CONTRATADA dos registros. Serão atribuídos níveis para as ocorrências, conforme tabela 

abaixo: 

 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Nível 

1 
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e expresso acordo 

do CONTRATANTE. 
6 

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6 

3 

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado ciência em razão do cumprimento de suas obrigações 

sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE 

5 

4 

Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer 

atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios 

e impressos. 

5 

5 
Deixar de relacionar-se com O CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal do 

contrato 
3 

6 
Deixar de se sujeitar à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o atendimento às 

orientações do fiscal do contrato e a prestação dos esclarecimentos formulados. 
4 
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7 

Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais entregues, assim como deixar de 

substituir imediatamente qualquer material ou objeto que não atenda aos critérios 

especificados neste termo. 

6 

8 Não zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3 

9 
Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus 

empregados quando em serviço. 
6 

10 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. 6 

11 
Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições de 

habilitação e qualificação que permitiram sua contratação 
4 

12 
Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones 

comerciais para fins de comunicação formal entre as partes. 
2 

13 
Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus prestadores de 

serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a terceiros. 
6 

14 
Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas pelo 

fiscal do contrato para efeitos de atestar a entrega dos bens e comprovar regularizações. 
4 

15 

Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades ocorridas, que 

impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência com 

todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento. 

5 

16 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução do 

objeto. 
5 

17 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3 

18 Retirar das dependências do CNMP quaisquer equipamentos ou materiais de consumo sem 3 
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autorização prévia. 

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis 

 

16.4 Em caso de registro de infração na qual A CONTRATADA apresente justificativa razoável 

e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido em 

uma categoria de menor gravidade. 

16.5 A inexecução parcial ou total do contrato será configurada, entre outras hipóteses, na 

ocorrência de, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

GRAU 
Quantidade de Infrações 

Inexecução Parcial Inexecução Total 

1 7 a 11 12 ou mais 

2 6 a 10 11 ou mais 

3 5 a 9 10 ou mais 

4 4 a 6 7 ou mais 

5 3 a 4 5 ou mais 

6 2 3 ou mais 

Tabela 4 – Qualificações da inexecução contratual 

 

17. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI Nº 13.709/2018 
 

17.1 É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência 

da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, mantendo-se 

sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. 
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17.2 A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados 

e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o 

intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE. 

17.3 A Contratada fica obrigada a comunicar ao CNMP, em até 2 (dois) dias do conhecimento, 

qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 

17.4 A CONTRATADA cooperará com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigações 

referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas 

17.5 Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de 

requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, ANPD e Órgãos de 

controle administrativo em geral; 

17.6 Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste 

contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGP 
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                                              EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 21/2022(SRP) 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 

UASG – 590001 

 

ANEXO II 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

  

AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Dados da Empresa 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço Eletrônico (e-mail): 

Tel/Fax: 

Endereço: 

Nome: 

Cargo: 

Validade da proposta: (mínimo 60 dias) 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 

MODELO 
QUANTIDADE 

PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 
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1 

Computador com 

teclado e mouse 

com garantia 

mínima de 48 

meses “on-site”. 

 

200   

2 

Monitor com 

garantia mínima 

de 48 meses “on-

site”. 

 

200   

Valor Total  

Obs 1. - Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como 

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, 

bem como quaisquer outros aplicáveis. 

Obs. 2 - Declaramos de que a empresa possui todos os requisitos exigidos no edital e no termo de referência 

para o cumprimento do objeto contratual. 

  

DATA: ____/____/____ 

Local e data 
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DITAL DE LICITAÇÃO Nº 21/2022(SRP) 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 

UASG – 590001 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

(RESOLUÇÕES CNMP nºs 37/2009 e 172/2017) 

 

  (Nome/razão social) ____________________________________, inscrito no CNPJ nº 

___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) _____________________ 

DECLARO, nos termos da Resolução nº 37/2009, 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 não são cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou 

no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação.  

 

            (   )  os sócios desta empresa são cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação. 
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 Nome do membro: _____________________________________ 

 Cargo: _______________________________________________ 

 Órgão de Lotação: ______________________________________ 

 Grau de Parentesco: ____________________________________  

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

 

Brasília, ______ de _______________ de 2022. 

 __________________________________________________ 

(Assinatura Representante Legal da Empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 21/2022(SRP) 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 

UASG – 590001 

 

ANEXO IV 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

ATA Nº__/2022 

 

 

 

Aos ............................., no CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO-CNMP, localizado 

no SAFS (Setor de Administração Federal Sul), Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, em Brasília – DF, 

órgão gerenciador do Registro de Preços, nos termos das Leis nº 8.666/93, 10.520/2002 e dos Decretos 

nºs 10.024/19, 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a 

classificação das propostas consolidadas na Ata de Julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da 

União, referentes ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços, homologado pelo Sr. Ordenador de 

Despesas no processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para o eventual fornecimento de 

COMPUTADORES, TECLADOS, MOUSES E MONITORES, na modalidade de pregão com sistema de 

registro de preços, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi declarada 

vencedora no certame acima numerado. 
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Lote/Item nº .. 

Fornecedor Registrado: 

CNPJ: 

Endereço: 

Fone/Fax: 

E-mail: 

Prazo de entrega: 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1 Aquisição de computadores, teclados, mouses e monitores, conforme tabela abaixo e especificações 

constantes do Termo de Referência (Anexo I) e das cláusulas e condições estabelecidas do Edital do Pregão 

nº 21/2022 do CNMP. 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 

MODELO 
QUANTIDADE 

PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

1 

Computador com 

teclado e mouse 

com garantia 

mínima de 48 

meses “on-site”. 

 

200   

2 

Monitor com 

garantia mínima 

de 48 meses “on-

site”. 

 

200   

Valor Total  
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CLÁUSULA II – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. 

2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 

Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 

licitatório. 

2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 

definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado 

pelo CNMP para a devida alteração do valor registrado em Ata. 

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o CNMP não será obrigado a firmar as 

contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

CLÁUSULA III – DAS PENALIDADES 

3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 

b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial, nas 

seguintes hipóteses dos itens 15 - Das Sanções Administrativas e 16 - Tabela de Penalidades, ambos do 

Termo de Referência (anexo I). 

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 
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pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

3.2 As penalidades previstas no Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

cumulativamente, no caso de multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 

87, § 2º da Lei nº 8.666/93). 

3.3 As penalidades previstas neste Termo são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

cumulativamente, no caso de multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 

87, § 2º da Lei nº 8.666/93). 

3.4 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. 

3.5 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. 

3.6 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 da 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. 

3.7 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. 

3.8 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 5 (cinco) dias úteis a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
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(dois) anos de sua aplicação. 

3.9 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. 

3.10 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 IV – DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 

4.1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em 

Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 21/2022. 

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão nº 21/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de 

compromisso. 

4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão 

nº 21/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integra. 

 

CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DO FORNECIMENTO 

5.1. Fornecer o objeto desta licitação nos locais e nos mesmos prazos estipulados no Edital, conforme 

estabelecido no item 5 do Termo de Referência – Anexo I. 

 

CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será efetuado a favor do licitante vencedor nos termos especificados no Anexo I do Edital 

- Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA VII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 

FORNECIMENTO 

7.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a 
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necessidade, pelo Ordenador de Despesa do CNMP. 

7.2. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão 

igualmente autorizados pelo Secretário de Administração do CNMP. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Fornecer os equipamentos, em conformidade com as especificações estabelecidas no instrumento 

convocatório, em quantidade e qualidade, nos prazos e forma estabelecidos; 

8.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais; 

8.4 Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, ao CNMP ou a terceiros, decorrentes de: 

a) culpa ou dolo, durante o fornecimento dos equipamentos; 

b) defeito ou má qualidade dos produtos, verificada durante sua utilização; 

8.6 Obedecer às normas e recomendações em vigor, editadas pelos órgãos oficiais competentes ou 

entidades autônomas reconhecidas na sua área de atuação; 

8.7 Observar as normas de segurança adotadas pela CONTRATANTE em suas dependências; 

8.8 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente todas as reclamações. 

 

CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada; 

9.2 Cumprir e fazer cumprir o disposto neste termo e no Edital de licitação; 

9.3 Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e 

uniformizados, aos locais de entrega dos equipamentos; 

9.4 Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento dos equipamentos 

ora contratados; 

9.5 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades 

legais; 

9.6 Devolver à empresa o equipamento que não possa ser corrigido, após sua substituição por outro novo; 
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9.7 Emitir o aceite do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando o que não estiver 

de acordo por meio de notificação à CONTRATADA; 

9.8 Receber os equipamentos na forma e prazos estabelecidos neste termo e no Edital de licitação. 

 

CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o edital do Pregão nº 21/2022 e seus anexos e a proposta da 

empresa:............................., classificada no certame supranumerado. 

10.2. Fica eleito o foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 

presente ata. 

10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002, Decreto 

7.982/2013, Decreto 8.250/2014 e demais normas aplicáveis. 

 

 

 

Brasília, __ de____________ 2022. 

 

 

______________________ 

CPL 

 

 

 REPRESENTANTE LEGAL 

RG / CPF 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 

UASG – 590001 

 

ANEXO V 

 

TERMO DE GARANTIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA 
 
 

 

  Pelo presente instrumento particular, tendo de um lado o CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO,  CNPJ n.º 11.439.520/0001-11, situado no Setor de Administração Federal Sul 

- SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, CEP 70070-600, Brasília-DF, doravante designado 

CONTRATANTE, e de outro lado, (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, 

com sede na __________________________ representada por ________________, doravante designada 

CONTRATADA, é celebrado o presente TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, decorrente 

do Pregão Eletrônico nº 21/2022 da CONTRATANTE, nos seguintes termos e condições: 

 

I. OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para o fornecimento de computadores, teclados, mouses e monitores com 

prestação de serviço de assistência técnica on-site, para atender a demanda do Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP, conforme tabela abaixo: 
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Item Descrição Marca/ modelo Quantidade Preço unitário Preço total 

1 

Computador com 

teclado e mouse 

com garantia 

mínima de 48 meses 

“on-site”. 

 

200   

2 

Monitor com 

garantia mínima de 

48 meses “on-site”. 

 

200   

Valor Total R$ 

 

 

II. DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO 

2.1 O período de garantia dos computadores e monitor deverá ser de 48 (quarenta e oito) meses contados 

a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo do que estabelecer a 

legislação em vigor, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a boa qualidade da mão de obra 

e dos materiais empregados na execução da garantia, sem ônus para a CONTRATANTE; 

2.2 Os serviços de manutenção deverão ser prestados pelo fabricante do equipamento ou rede autorizada 

de assistência técnica do fabricante, apta a atender todas as condições de garantia total (“on-site”) dos 

equipamentos, utilizando-se de técnicos certificados, com uso de peças e componentes de primeiro uso e 

originais. 

 

Forma de Atendimento da Assistência Técnica 

2.3 A Contratada deverá disponibilizar “Central de Atendimento” para abertura de chamado de Assistência 

Técnica, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (8h às 18h), indicando telefone 

0800 e correio eletrônico para contato. Os chamados poderão ser abertos pela equipe técnica do Conselho 
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Nacional do Ministério Público; 

2.3.1 A CONTRATANTE não se responsabiliza por falhas no serviço de e-mail da CONTRATADA, 

cabendo a ela informar qualquer mudança que ocorrer no endereço; 

2.3.2 Caso seja feito a abertura do chamado por e-mail, este deverá ter as seguintes informações: 

2.3.2.1Identificação da Instituição, com seu nome, CNPJ, endereço, nome do contato, ramal e e-mail; 

2.3.2.2 Número identificador único da solicitação (interno para fins de controle); 

2.3.2.3Número do chamado (interno para fins de controle); 

2.3.2.4 Tipo de equipamento; 

2.3.2.5 Número de patrimônio do equipamento; 

2.3.2.6 Número de série do equipamento; 

2.3.2.7 Processo de aquisição relacionado; 

2.3.2.8 Ata de Registro de Preços relacionada; 

2.3.2.9 Prazo de atendimento definido; 

2.3.2.10 Data de vigência da garantia; 

2.3.2.11 Sintomas detectados; 

2.3.2.12 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 5 (cinco) horas corridas para responder ao e-mail, 

informando o número da ordem de serviço e outras informações pertinentes, a contar do envio do e-mail 

pela CONTRATANTE; 

2.3.3 O atendimento será do tipo “on-site” mediante manutenção corretiva nas dependências do CNMP 

no Distrito Federal, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08h às 18h), por 

profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo o fornecimento 

e a substituição de peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias; 

2.3.4 A solução do problema deverá ocorrer em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas corridas contadas 

após a abertura do chamado, que considerará, para todos os fins, o envio do e-mail pela CONTRATANTE, 

ou o contato telefônico (0800); 

2.3.5 A substituição de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos de marcas e/ou modelos 

diferentes dos originais cotados pela CONTRATADA, desde que o fabricante assegure que não haverá 
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perda da garantia, somente poderá ser efetuada mediante análise e autorização do CONTRATANTE; 

2.3.6 Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de 

qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sempre 

novos e de primeiro uso, não podendo ser recondicionados em hipótese alguma, estando a CONTRATADA 

passível das penalidades previstas neste Termo Referência, caso não se atente a esta obrigatoriedade; 

2.3.7 Em nenhum caso será admitida a realização de ação de reparo em desconformidade com as boas 

práticas da manutenção, sendo vedadas ações que promovam a reoperacionalização transitória do produto, 

com técnicas do tipo “gambiarras”; 

2.3.8 A CONTRATADA deve autorizar que a equipe técnica do CNMP realize manutenção de urgência, 

incluindo abertura dos computadores para detecção de problemas, podendo inclusive trocar componentes 

defeituosos, (memória, disco rígido, placa de rede, placa de vídeo, mídia óptica, etc.), antes da solicitação 

de chamado técnico; 

2.3.9 A garantia e o suporte técnico incluem a resolução de problemas ocasionados pelo mau 

funcionamento e defeitos apresentados pelo equipamento adquirido, sendo a CONTRATADA responsável 

pela respectiva análise, reparo e substituição das peças defeituosas por outra nova, de igual procedência e 

modelo: 

2.3.9.1 Quando um dano for ocasionado por mau uso, a CONTRATADA terá o prazo de 72 (setenta e 

duas) horas a partir do momento que ocorrer a visita técnica, para emitir o orçamento de manutenção e, a 

partir daí, aguardar manifestação da CONTRATANTE; 

2.3.9.2 A manutenção de um dano ocorrido por mau uso, com emissão de nota fiscal, somente poderá 

ocorrer após autorização expressa da CONTRATANTE, e deverá ser concluída no prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas após a autorização para a realização do reparo; 

2.3.10 Caso algum equipamento apresente reincidência de problemas, não necessariamente o mesmo 

problema, a CONTRATANTE poderá exigir a substituição integral do equipamento por outro novo, de 

preferência do mesmo modelo, com características iguais ou superiores, que deverá ocorrer a partir da 

data do registro da terceira ocorrência, e o equipamento novo deverá ser entregue em até 10 (dez) dias 

úteis após a CONTRATADA ser notificada; 
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2.3.11 Caso, no momento da retirada das embalagens, seja detectada avaria no equipamento (amassado, 

riscado, quebrado ou com defeito), deverá ser realizada sua substituição completa, a critério da 

CONTRATANTE, que deverá ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas da abertura do chamado junto à 

CONTRATADA; 

2.3.12 Não é obrigação da CONTRATANTE realizar passo-a-passo junto à assistência técnica por 

telefone, site ou e-mail como condição para abertura do chamado técnico. A CONTRATANTE 

informará à CONTRATADA sobre a avaria e esta, caso necessite de maiores informações, terá o prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para análise inicial e posterior retorno para solução definitiva. A ação da 

CONTRATANTE em buscar fornecer a maior quantidade de informações sobre o problema não constitui 

obrigação desta, não podendo a CONTRATADA exigir a realização de testes ou outros procedimentos 

como condições para a abertura do chamado e a realização do atendimento técnico. A CONTRATADA 

tem a obrigação de abrir o chamado técnico assim que for contatada, e a partir deste momento será dado 

início à contagem do prazo de atendimento; 

2.3.12.1 Caso a CONTRATADA se recuse em realizar a abertura do chamado técnico, por qualquer 

motivo, será iniciada a contagem do prazo de atendimento como se o chamado tivesse sido aberto. Após 

vencido o prazo de atendimento, caso o problema não tenha sido resolvido, será realizado procedimento 

para penalização da CONTRATADA; 

2.3.13 Para os casos que se mostrarem necessários e objetivando a não parada do serviço, a 

CONTRATANTE está autorizada a realizar a substituição das unidades de armazenamento (SSD) 

exclusivamente entre os computadores entregues, garantindo que, no caso de algum dano de hardware 

que não implique na perda do acesso aos dados da unidade de armazenamento, o trabalho do usuário possa 

prosseguir em outro computador da mesma marca e modelo com a simples troca das unidades; 

2.3.14 Caso a CONTRATADA não cumpra com os prazos definidos anteriormente, poderá ser penalizada 

de acordo com as sanções previstas neste Termo de Referência. 

 

Local de Prestação dos Serviços 

2.4 Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados na Sede do CNMP, no Setor de Administração 
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Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, CEP 70070-600 em Brasília-DF. Em eventual mudança da sede do 

CNMP para outro(s) local(is) em Brasília-DF, a garantia e a prestação dos serviços de assistência técnica 

não deverão ser interrompidas, continuando assim nas mesmas condições estabelecidas neste Termo de 

Referência. 

 

III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 Entregar os computadores, teclados, mouses e monitores, estritamente de acordo com as 

especificações descritas no termo de referência, no quantitativo estabelecido, responsabilizando-se pela 

substituição destes na hipótese de se constatar, quando do recebimento pelo CNMP, desacordo com as 

referidas especificações; 

3.2 Remover, às suas expensas, todo equipamento que estiver em desacordo com as especificações básicas, 

e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, 

providenciando a substituição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação que lhe 

for entregue oficialmente; 

3.3. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, 

resultantes da contratação; 

3.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CNMP. 

3.5 Fornecer o objeto contratado de acordo com todas as recomendações do fabricante e demais normas 

técnicas, mantendo todas as condições exigidas e assumidas por ocasião da licitação; 

3.6 Retirar (se for o caso), após a entrega e instalação dos equipamentos, todas as sobras de material, 

entulhos, embalagens, ferramentas, efetuando limpeza criteriosa do local, antes da comunicação de 

conclusão dos serviços, sem ônus adicionais; 

3.7 Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados, durante a 

execução dos serviços de entrega ou assistência técnica; 

 

IV. DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA que descumprir qualquer obrigação assumida no Temo de Garantia e Assistência 
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Técnica ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, Portaria CNMP-SG nº 

378/2021, no Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2022, assim como as penalidades previstas nos itens 15 e 

16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). 

 

  Brasília-DF, ______ de _________________ de 2022. 

 

 

____________________________________ 

Nome do Representante 

 

Nome da Contratada 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

SEI 19.00.6300.0001039/2022-69 

UASG – 590001 
 
 

ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO CNMP Nº [XX]/[ANO] 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, 

E A PESSOA JURÍDICA [NOME DA 

CONTRATADA]. (PROCESSO Nº [XX] – PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº [XX]/[ANO]) 

 

A UNIÃO, por intermédio do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, CNPJ nº 11.439.520/0001-11, situado no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, quadra 

2, lote 3, Edifício Adail Belmonte, Brasília/DF, representado neste ato por sua Ordenador de Despesas, 

[NOME], brasileiro, servidor público, RG [XX] – [ÓRGÃO]/[UF], CPF: [XX], no uso da competência 

que lhe foi atribuída pela Portaria CNMP nº [XX], de [dia] de [mês] de [ano], ou, nas ausências e 

impedimentos desta, pelo seu substituto, [NOME], brasileiro, servidor público, RG: [XX] – 

[ÓRGÃO/UF], CPF: [XX], conforme Portaria CNMP-PRESI nº [XX], [dia] de [mês] de [ano], ambos 

residentes e domiciliados nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 

pessoa jurídica [NOME DA CONTRATADA], CNPJ nº [XX], estabelecida na [endereço], neste ato 

representada por [NOME], inscrita no RG sob o nº [XX] – [ÓRGÃO]/[UF], e no CPF sob o nº [XX], 
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residente e domiciliado em [Cidade/UF], e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, 

tendo em vista o contido no Processo CNMP nº [XX], referente ao Pregão Eletrônico CNMP nº [XX], 

considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e, ainda, pelo Decreto 

nº 3.555/2000, Decreto nº 10.024/2019, pela Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes, 

têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

   

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem por objeto [XXX],  para o Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

Parágrafo único. A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, bem 

como, às obrigações assumidas nos documentos adiante enumerados constantes do Processo nº [XX], e 

que, independentemente de transcrição, são parte integrante e complementar deste contrato, no que não o 

contrariem: 

a) Edital de Pregão CNMP nº 21/2022, Termo de Referência e demais anexos; 

b) Ata da Sessão do Pregão, iniciada em [DIA/MÊS/ANO] e encerrada em 

[DIA/MÊS/ANO]; 

c) Proposta final firmada pela CONTRATADA em [DIA/MÊS/ANO], contendo o valor 

global e unitário 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 unitário, conforme disposto na Lei nº 8.666/1993. 
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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) Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o 

cumprimento das formalidades legais; 

   4) 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 

contratados. 

   5) Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado, executem 

a obra ou prestem os serviços, ressalvados os casos de subcontratação admitidos no termo de referência 

e no contrato. 

 

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 
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como as obrigações específicas estabelecidas do Edital e ou do Termo de Referência e, ainda, em especial: 

1) Entregar os materiais contratados em conformidade com o Termo de Referência – Anexo 

I do Edital, o qual fornece todas as orientações do CONTRATANTE; 

2) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a todas as reclamações; 

3) Relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do Gestor/Fiscal do 

Contrato; 

4) Indicar, formalmente, preposto devidamente credenciado, visando a estabelecer contatos 

com o representante do CONTRATANTE durante a vigência do Contrato; 

5) 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; 

6) O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias 

de vencimento da obrigação do CONTRATANTE; 

7) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia e 

expressa anuência do CONTRATANTE; 

8) Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sob pena de 

rescisão contratual; 

9) Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

10) 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; 

11) Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando 

razões justificadoras a serem apreciadas pelo CONTRATANTE; 

12) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse 

do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, 
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devendo orientar seus empregados nesse sentido; 

13) 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 

consentimento, prévio e por escrito, do CONTRATANTE; 

14)  Não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e 

impressos, sob pena de rescisão do presente Contrato; 

15) Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido 

neste Contrato. 

16) Independente de declaração expressa, cientificar-se e submeter-se, no que couber, ao 

disposto no CÓDIGO DE ÉTICA DO CNMP, estabelecido pela Portaria CNMP-PRESI Nº 44, de 9 de 

abril de 2018.  

    

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

  O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado com as devidas justificativas avaliadas pelo fiscal e pelo gestor do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 

 

O valor global do contrato é de R$               , conforme tabela abaixo:  

 

Item Descrição Marca/ modelo Quantidade Preço unitário Preço total 

1 

Computador com 

teclado e mouse 

com garantia 

 

200   
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mínima de 48 meses 

“on-site”. 

2 

Monitor com 

garantia mínima de 

48 meses “on-site”. 

 

200   

Valor Total R$ 

 

 

  CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

  O pagamento será efetuado conforme a Seção 14 do Termo de Referência, Anexo I do 

Edital. 

 

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 1.234/2012. 

 

Parágrafo terceiro. Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 

9.317/1996), 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 
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Normativa SRF nº 1.234/2012, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal. 

 

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá, ainda, juntamente à 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 sexto. 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 não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de 

atualização financeira devida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, conforme disposto na 

Instrução Normativa MPOG nº 5/2017, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

1  

2 EM = I x N x VP, sendo: 

3  

4 I = (TX/100), assim apurado:  I = (6/100)   I = 0,00016438 

5          365                                          365 

6  

7 Em que: 

8 I = Índice de atualização financeira; 

9 TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%; 
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10 EM = Encargos moratórios; 

11 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

12 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 93.872/1986. 

 

 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 [XX.XXX.XXXX.XXXX.XXXX], na categoria econômica [X.X.X.X.XX.XX], e, 

para o exercício seguinte, créditos próprios de igual natureza. 

 

Parágrafo único. Para cobertura da despesa foi emitida Nota de Empenho nº [XX], de 

[DIA/MÊS/ANO], à conta da dotação orçamentária especificada nesta Cláusula. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições do Contrato, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços e fornecimento de componentes objeto 

deste Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, consoante o 

disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DEZ – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A CONTRATADA responderá civil e criminalmente pelos prejuízos causados ao 
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patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos. 

 

CLÁUSULA ONZE – DO RECURSO 

 

 É admissível recurso dos atos do CONTRATANTE, decorrentes da execução deste 

Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da respectiva ciência, conforme art. 109, da Lei 

nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DOZE – DAS PENALIDADES E RECURSOS 

 

A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/93 

e Portaria CNMP-SG nº 378/2021, em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições 

do presente Contrato. 

 

Parágrafo primeiro. Conforme o disposto no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019 e no 

Acórdão 754/2015 – TCU, a licitante 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 de multa de até 10% (dez por 

cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais. 

 

Parágrafo segundo. 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; 
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 b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação 

oficial, nas hipóteses previstas nos itens 15 – Das Sanções Administrativas e 16 – Tabela de Penalidades, 

ambos do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

   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 na alínea anterior. 

 

Parágrafo terceiro. 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 nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 

 

Parágrafo quarto. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III 

e IV, do art. 87, da Lei n º 8.666/1993 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, bem como a rescisão 

contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

 

Parágrafo quinto. De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/1993, serão aplicadas as 

sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da 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 
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atos ilícitos praticados. 

Parágrafo sexto. Da aplicação das penas definidas no § 1º e no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, 

exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data de 

intimação do ato. 

 

Parágrafo sétimo. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, 

da Lei nº 8.666/1993, 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 oitavo. 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 nono. 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 3 Lote 2, Brasília/DF, nos dias úteis, das 13h às 17h. 

 

Parágrafo dez. 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 8.666/1993). 

 

Parágrafo onze. As multas aplicadas são deduzidas do valor do pagamento devido ao 

licitante vencedor, quando possível, ou cobradas por via de procedimento extrajudicial ou judicial, 

conforme o caso. 

 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
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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. 

 

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 nº 8.666/1993, 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 8.666/1993, 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: 

 a) Devolução de garantia, se houver; 

 b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

    c) Pagamento do custo de desmobilização. 
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Parágrafo quinto. A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas: 

 a) Execução da garantia contratual para ressarcimento, ao CONTRATANTE, dos valores 

das multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas; 

 b) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUATORZE – DA ALTERAÇÃO 

 

Este Contrato poderá, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, 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 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados 

entre os contratantes. 

 

CLÁUSULA QUINZE – CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI 

Nº 13.709/2018 

 

  15.1) É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 

decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, mantendo-

se sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. 

 

  15.2) A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de 

Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito 

de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE. 

 

  15.3) A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CNMP, em até 2 (dois) dias úteis do 
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conhecimento, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 

ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 

 

  15.4) A CONTRATADA cooperará com a CONTRATANTE no cumprimento das 

obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos 

de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder 

Judiciário, Ministério Público, ANPD e Órgãos de controle administrativo em geral; 

 

  15.5) Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste 

contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICIDADE 

 

Incumbirá ao CONTRATANTE à sua conta e no prazo estipulado no art. 20 do Decreto nº 

3.555/2000, a publicação do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diário Oficial da União. 

 

CLÁUSULA DEZETE – 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 

assinado pelas partes. 
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[NOME] 

CONTRATANTE 
 
 
 

[NOME] 
CONTRATADA 

 

 


