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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017

Processo Administrativo n° 1.19.000.001640/2016-85

DATA DE ABERTURA: 09 de março de 2017.

HORÁRIO: 09 h (horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.COMPRASNET.GOV.BR

CÓDIGO UASG: 200078

A UNIÃO, representada pela PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO-

PRMA, por intermédio de seu Secretário Estadual, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo

Regimento Interno do Ministério Público Federal, Portaria PGR nº 382, de 05 de maio de 2015, do

Exmo.  Sr.  Procurador-Geral  da  República,  torna público que,  por  meio  do Pregoeiro (Portaria  nº

08/2016,  do Sr.  Procurador-Chefe da PR/MA, publicada em 13 de janeiro de 2016),  fará  realizar

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, representado pelo

regime  de  execução  indireta,  empreitada  por  preço  global,  conforme  descrito  neste  Edital.  O

procedimento licitatório será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de

31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 6.204, de 05

de setembro de 2007 e, subsidiariamente, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e de outras normas

aplicáveis ao objeto deste certame, e pelas demais exigências deste Edital e de seus anexos. 

1 – DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)
local destinado ao atendimento da Procuradoria da República no Estado do Maranhão e Procuradorias
da República nos municípios de Bacabal, Balsas, Caxias e Imperatriz.

1.2.  Em caso de discordância  entre as especificações do objeto contidas no COMPRASNET e as
constantes neste Edital, prevalecerão estas.

1.2.1 Em caso de divergência entre  partes  deste  Edital,  o Termo de Referência  prevalece sobre  a
minuta contratual, e o corpo do Edital sobre seus anexos.

1.3. São partes integrantes deste Edital:

Anexo I  – Termo de Referência;

Anexo II – Minuta do Contrato;

Anexo III – Modelo de Declaração de Regularidade – Resolução CNMP n° 37/2009.
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2 – CONDIÇÕES PRELIMINARES

2.1.O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública,  por meio de sistema disponibilizado no
Portal “Comprasnet”.

2..2  Os  trabalhos  serão  conduzidos  pelo  Pregoeiro  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  do
Maranhão mediante  inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos  para  o aplicativo
constante da página eletrônica.

2.3.  Para  ter  acesso  ao  sistema  eletrônico,  o  licitante  deverá  estar  devidamente  cadastrado  no
Comprasnet  (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/),  bem  como  no  SICAF  –  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores.

2.4. Caberá 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, bem como de sua desconexão.

3 – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1  Poderão  participar  deste  Pregão  as  interessadas  que  estiverem  previamente  credenciadas  no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e perante o sistema eletrônico provido
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

3.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal,  obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a
respeito  do  seu  funcionamento  e  regulamento  e  receber  instruções  detalhadas  para  sua  correta
utilização.

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ela efetuada diretamente, ou por sua representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou à PRMA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

3.4 Não poderão participar deste Pregão:

3.4.1. empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a PR/MA durante o
prazo da sanção aplicada;

3.4.2. empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

3.4.3. empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

3.4.4. empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da
Lei nº 9.605/98;

3.4.5. empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

3.4.6. quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;

3.4.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação
no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação
no processo licitatório. 

3.4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.4.8. empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão;
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3.4.9.  empresa  que  se  encontre  em  processo  de  dissolução,  recuperação  judicial,  recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

3.4.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum;

3.4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.4.12. cooperativa de mão de obra, conforme no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de 2012.

3.4.13  empresas  prestadoras  de  serviços  que  tenham como sócio,  gerente  ou  diretor,  membro  ou
servidor (este quando ocupante de cargo de direção) do Ministério Público da União e seu cônjuge,
companheiro(a) ou parente até o terceiro grau, inclusive, conforme dispõem o art. 4º da Resolução n.º
37, de 28/05/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.5 Como condição para participação no Pregão,  o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.5.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.5.1.1 Nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

3.5.1.2 Nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não”, apenas produzirá o efeito da licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

3.5.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

3.5.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

3.5.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição.

3.5.5  Que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4 – DO REGISTRO DA PROPOSTA INICIAL

4.1  Antes  de  registrar  sua  proposta,  a  licitante  registrará,  no  sistema,  declaração  de  que  cumpre
plenamente  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  neste  edital,  sujeitando-se  às  sanções  legais,  na
hipótese de declaração falsa.

4.2.  Antes  de  registrar  sua  proposta,  a  licitante  registrará,  no  sistema,  declaração  de  elaboração
independente de proposta.

4.3. A simples participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas
neste Pregão.

4.4 A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente
por meio eletrônico através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação
do edital até a data da abertura.
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4.5 A proposta de que trata este certame deverá ter suas especificações rigorosamente informadas no
comprasnet, nos campos referentes a “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo a licitante
atentar-se  para  os  termos  deste  Edital,  conferindo-lhes  precedência  quando  não  coincidirem
exatamente com os termos do sistema, sob pena de recusa da proposta.

4.6 É vedado à licitante identificar-se na proposta, seja por meio de sua denominação, firma, nome de
estabelecimento  (nome fantasia),  marca,  CFP,  CNPJ ou  qualquer  outro símbolo que  implique sua
identificação, sob pena de recusa sumária da proposta.

5 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1.  Aberta  a  etapa  competitiva,  as  licitantes  classificadas  poderão  encaminhar  lances  sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor
consignados no registro de cada lance.

5.2.  A licitante somente poderá oferecer  lance inferior  ao último por  ela  ofertado e registrado no
sistema.

5.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

5.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

5.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

5.6.  Durante  a  fase  de  lances,  o  Pregoeiro  poderá  excluir,  justificadamente,  lance cujo valor  seja
manifestamente inexequível.

5.7.  Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer  da etapa de lances,  e o sistema eletrônico
permanecer  acessível  às  licitantes,  os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem prejuízo  dos  atos
realizados.

5.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão  será  suspensa  automaticamente  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  às
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência
de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

5.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente  dos  lances,  após  o  que  transcorrerá  período  de  tempo  de  até  30  (trinta)  minutos,
aleatoriamente  determinado  pelo  sistema,  findo  o  qual  será  automaticamente  encerrada  a  fase  de
lances.

6 – DA NEGOCIAÇÃO

6.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

6.2.  A negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser  acompanhada  pelas  demais
licitantes.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
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7.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço
adequada ao último lance, devidamente preenchida após a convocação efetuada pelo Pregoeiro por
meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

7.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.

7.2.1.  Os  originais  ou  cópias  autenticadas,  caso  sejam solicitados,  deverão  ser  encaminhados  ao
Pregoeiro no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, n° 52 – Areinha, São Luús/MA,
CEP 65.030-015. 

7.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção,
terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

7.4.  O Pregoeiro  examinará  a  proposta  mais  bem classificada quanto  à  compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações do objeto.

7.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do MPF ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

7.6.  Não  se  considerará  qualquer  oferta  de  vantagem  não  prevista  neste  Edital,  inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

7.7.  Não  se  admitirá  proposta  que  apresente  valores  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

7.8. Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado ou com preços manifestamente
inexequíveis. 

7.9. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio
de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de
mercado do objeto deste Pregão. 

7.10.  Será  recusada a proposta  que não corrigir  ou não justificar  eventuais  falhas  apontadas  pelo
Pregoeiro.

7.11.  No  julgamento  das  propostas,  a  classificação  se  dará  em  ordem  crescente  dos  preços
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta com o MENOR PREÇO ANUAL DO ITEM.

7.12. Estando conforme a proposta, o Pregoeiro analisará a habilitação da empresa.

8 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

8.1.  A  habilitação  das  licitantes  será  verificada  por  meio  do  Sicaf  (habilitação  parcial)  e  da
documentação complementar especificada neste Edital.

8.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar
documentos que supram tais exigências.

8.3. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, serão feitas as seguintes consultas: 

8.3.1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;

8.3.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  –  CNJ,  no  endereço  eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
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8.6.  Cadastro  Nacional  das  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  no  endereço  eletrônico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

8.4.  As consultas  previstas  na Condição anterior  realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

8.5.  Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, a
habilitação  das  licitantes  será  realizada  mediante  a  apresentação  da  seguinte  documentação
complementar:

8.5.1.  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei
nº 12.440, de 7 de julho de 2011; 

8.5.2. balanço patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da lei;

8.5.3.  certidão negativa de feitos sobre falência,  recuperação judicial  ou recuperação extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

8.5.4. atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m): 

8.5.4.1. aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades
com o objeto desta  licitação,  demonstrando que a licitante  administra  ou administrou serviços  de
manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado nos moldes do Termo de Referência.

8.5.5. cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração (ões) que comprovem experiência mínima de 1
(um) ano, ininterrupto ou não, até a data da sessão pública de abertura deste Pregão Eletrônico, na
prestação dos serviços:

8.5.5.1. os períodos concomitantes serão computados uma única vez;

8.5.5.2. para comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos outros documentos idôneos,
mediante diligência do pregoeiro.

8.6.  O(s)  atestado(s)  ou  declaração  (ões)  de  capacidade  técnica  deverá(ão)  se  referir  a  serviços
prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato
social,  devidamente  registrado na  junta  comercial  competente,  bem como no cadastro  de pessoas
jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

8.7.  Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão comprovar o
seguinte:

8.7.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1;

8.7.2. Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

8.8. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios.

8.9. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da
data  da  sessão  pública  de  abertura  deste  processo  licitatório,  o  Balanço  Patrimonial  poderá  ser
atualizado por índices oficiais.

8.10. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para
verificar as condições de habilitação das licitantes.

8.11. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos por meio da opção
“Enviar Anexo” do sistema Comprasnet após a solicitação do Pregoeiro. 
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8.12. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão
ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.

8.12.1.  Os  originais  ou  cópias  autenticadas,  caso sejam solicitados,  deverão ser  encaminhados  ao
Pregoeiro no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, n° 52 – Areinha, São Luús/MA,
CEP 65.030-015. 

8.13. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com
indicação do número de inscrição no CNPJ.

8.14. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução  para  língua  portuguesa,  efetuada  por  tradutor  juramentado,  e  também  devidamente
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

8.15. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

8.16. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar
em nome da filial,  exceto aqueles  que,  pela  própria  natureza,  são emitidos  somente  em nome da
matriz.

8.17. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal de ME/EPP, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

8.17.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.

8.17.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública,
quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.18.  A não regularização da documentação,  no prazo previsto na subcondição anterior,  implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

8.19. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

8.20. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

9 – DO RECURSO

9.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recurso.

9.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.

9.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.

9.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do
prazo da recorrente.
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9.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do
processo franqueada aos interessados. 

9.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados
pela autoridade competente.

9.7.  O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à(s) licitante(s) vencedora(s) pelo Pregoeiro, salvo quando
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para a homologação.

10.2. A homologação deste Pregão compete ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no
Estado do Maranhão.

11 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

11.1.  Depois  de homologado o resultado deste  Pregão,  a  licitante  vencedora será  convocada para
assinatura  do  contrato,  dentro  do  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  sob  pena  de  decair  o  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante
vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.

11.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando  solicitado  pela  licitante  vencedora  durante  o  seu  transcurso,  desde  que  ocorra  motivo
justificado e aceito pela PRMA.

11.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

11.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos,
poderá  ser  convocada  outra  licitante  para  assinar  o  contrato,  após  negociações  e  verificação  da
adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

12 – DAS SANÇÕES

12.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no Sicaf, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para
a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

12.1.1. cometer fraude fiscal;

12.1.2. apresentar documento falso;

12.1.3. fizer declaração falsa;

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido;

12.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;

12.1.7. não mantiver a proposta;

12.2. Para os fins da subcondição 12.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90,
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
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13 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 Conforme Termo de Referência e Minuta Contratual.

14 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 Conforme Termo de Referência e Minuta Contratual.

15 – DO PAGAMENTO

15.1 Conforme Termo de Referência e Minuta Contratual.

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 As despesas para a contratação do serviço descritos pelo presente termo serão custeadas com os
recursos consignados ao MPF/Procuradoria da República no Maranhão, no Orçamento Geral da União.

17 - IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

17.1. Conforme art. 18 do Decreto n° 5.450/2005, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública qualquer pessoa poderá solicitar  a impugnação do ato convocatório do
pregão,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,  via  internet,  pelo  endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo e-mail prma-cpl@mpf.mp.br.

17.2 Conforme art. 19 do Decreto n° 5450/2005, os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,  via  internet,  pelo  endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo e-mail prma-cpl@mpf.mp.br.

17.3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação e responderá os esclarecimentos solicitados no prazo
de até 24 (vinte e quatro) horas, conferindo-lhes publicidade no comprasnet e no endereço eletrônico
http://transparencia.prma.mpf.mp.br/licitacoes.

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa  entre  as  interessadas,  atendidos  o  interesse  público  e  o  da  Administração,  sem
comprometimento da segurança da contratação.

18.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão
promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

18.3 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

18.4 Nenhuma  indenização  será  devida  às  licitantes  pela  elaboração  ou  pela  apresentação  de
documentação referente ao presente Edital.

18.5 A PRMA não disponibilizará  suas  instalações,  bem como equipamentos  ou  conexões com o
provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste Pregão.
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18.6 A adjudicação do objeto da licitação à  licitante  vencedora e a  homologação do certame não
implicarão direito à contratação.

18.7 O  Secretário  Estadual  poderá  revogar  a  presente  licitação  por  razões  de  interesse  público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos
do art. 29 do Decreto n.º 5.450, de 31.01.2005.

18.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será  reaberto,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração não afetar  a  formulação das
propostas.

18.9 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo
da Justiça Federal de São Luís, no Estado do Maranhão.

18.10 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, será marcada outra
data para a realização da sessão.

18.11 O  download  deste  Edital  está  disponível  gratuitamente  nas  seguintes  páginas  da  Internet:
http://transparencia.prma.mpf.mp.br/licitacoes e  www.comprasnet.gov.br,  por  e-mail  (prma-
cpl@mpf.mp.br).

18.12 A documentação  eventualmente  solicitada  pelo  Pregoeiro  deverá  ser  encaminhada  à
Procuradoria  da  República  no  Maranhão,  situada  na  Av.  Senador  Vitorino  Freire,  nº  52  –
Areinha, São Luís/MA, CEP 65.030-015.

18.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que reza a Legislação e, em
última instância, pelo Procurador-Chefe.

São Luís, 20 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA
Supervisor da SLDE/PRMA
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 1  OBJETO

 1.1  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado
(STFC)  local  destinado  ao  atendimento  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Maranhão
(PR/MA)  e  Procuradorias  da  República  nos  municípios  de  Bacabal  (PRM/Bacabal),  Balsas
(PRM/Balsas), Caxias (PRM/Caxias) e Imperatriz (PRM/Imperatriz).

 2  JUSTIFICATIVA

 2.1  A contratação dos serviços de telefonia fixa para a Procuradoria da República no Estado do
Maranhão e Procuradorias da República nos municípios de Bacabal,  Balsas, Caxias e Imperatriz é
imprescindível  para  garantir  a  continuidade  dos  serviços  de  comunicação  de  voz  dos  membros,
servidores e público externo, bem como proporcionar o pleno desempenho das atividades operacionais
e administrativas pertinentes ao órgão.

 2.2  Após a privatização das empresas de telecomunicações, e uma vez estabelecidas as regras para
a  prestação  de  serviços  telefônicos  pela  ANATEL –  Agência  Nacional  de  Telecomunicações,  os
contratos  públicos  com o  setor  passaram a  ser  regidos  pela  Lei  8.666/93,  de  21.06.1993  e  suas
alterações. Assim, por força de Lei, a Procuradoria da República no Maranhão, é obrigada a celebrar
contrato com empresa do ramo de Telefonia Fixa Comutada – STFC, através de processo licitatório.

 2.3  O procedimento licitatório será realizado em observância à Lei nº 8.666/93, à Lei nº 10.520/02
e o Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos,
mediante as especificações usuais no mercado.

 3  DEFINIÇÕES, NOMENCLATURAS E LEGISLAÇÃO

 3.1  ANATEL –  Agência  Nacional  de  Telecomunicações,  entidade  integrante  da  Administração
Pública  Federal  indireta,  submetida  a  regime  autárquico  especial  e  vinculada  ao  Ministério  das
Comunicações, com função de órgão regulador das telecomunicações e sede em Brasília – DF;

 3.2  LINHA TRONCO BIDIRECIONAL – Enlace que interliga a central privativa de comutação
telefônica – CPCT a uma central telefônica pública ou outros dispositivos da prestadora do Serviço
Telefônico Fixo Comutado – STFC, utilizado tanto para o tráfego de entrada como para o tráfego de
saída;

 3.3  PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – Plano de serviços disponível a todos os usuários
ou interessados no STFC, entendido como opcional ao plano básico de serviço, sendo a estrutura de
preços e demais características definidas pela prestadora;

 3.4  PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – Entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e
não discriminatória a todos os usuários ou interessados do serviço;

 3.5  PLANO DE SERVIÇO –  Documento  que  descreve  as  condições  de  prestação  do  serviço
quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e suplementares a
eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;

 3.6  PGO –  Plano  Geral  De  Outorgas  De  Serviço  De  Telecomunicações  Prestado  No  Regime
Público. Aprovado pelo Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008, dividindo o território brasileiro
em Regiões, constituídas por setores, para efeito da prestação do serviço do Serviço Telefônico Fixo
Comutado;

11/47

PRMA/SLDEPRMA/SLDE
Fls.________Fls.________



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 – TELEFONIA FIXA LOCAL

 3.7  PERFIL DE TRÁFEGO – Assim entendido como o quantitativo médio mensal em chamadas e
minutos,  de  ligações  telefônicas  ocorridas,  em função de determinados  dias,  horários,  período de
tempo, tipo de chamada e localidades ou área de numeração de origem e destino;

 3.8  PRESTADORA  DE  SERVIÇO  TELEFÔNICO  FIXO  COMUTADO  –  Empresa
outorgada/autorizada para prestar o serviço telefônico fixo comutado nas modalidades local, nacional
ou internacional;

 3.9  SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que possibilita a oferta
de  Telecomunicação.  Telecomunicação  é  a  transmissão,  emissão  ou  recepção,  por  fio,
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres,
sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza;

 3.10  SERVIÇO  TELEFÔNICO  FIXO  COMUTADO  –  STFC  –  Definido  no  Plano  Geral  de
Outorga como serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais,
destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processo de telefonia;

 3.11  USUÁRIO  –  Qualquer  pessoa  que  utiliza  o  STFC,  independentemente  de  contrato  de
prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora;

 3.12  O presente termo reger-se-á, principalmente, nas normas legais a seguir:

a) Lei nº 8.666, de 21.6.1993 e suas alterações;

b)Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e suas alterações;

c) Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas alterações;

d)Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

e) Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008;

f) Resolução ANATEL nº 426, de 09 de dezembro de 2005;

g)Resolução ANATEL nº 424, de 06 de dezembro de 2005;

h)Resolução ANATEL nº 552, de 10 de dezembro de 2010;

i) Resolução ANATEL nº 632, de 07 de março de 2014.

 4  CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

 4.1  A natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei
nº 10.520/2002. 

 4.2  Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271/1997,
caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de
competência  legal  do  órgão  licitante,  não-inerentes  às  categorias  funcionais  abrangidas  por  seu
respectivo plano de cargos.

 4.3  A  prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da
CONTRATADA  e  a  Administração,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que  caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

 5  ENQUADRAMENTO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1. Perspectiva Processos Internos.

3.2. Objetivo(s) 
Estratégico(s)

Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e 
sustentável.

3.3. Indicador(es)
Percentual de licitações com critérios de sustentabilidade.

Percentual de licitações executadas com sucesso no último semestre.
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3.4. Iniciativa(s) Promover compras compartilhadas com outras unidades.

 6  LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRMA: Procuradoria da República no Maranhão 
Avenida Senador Vitorino Freire, 52, Areinha, São Luís – MA

PRM/Bacabal: Procuradoria da República no Município de Bacabal
Praça da Conceição, nº 135, Centro, Bacabal – MA

PRM/Balsas: Procuradoria da República no Município de Balsas
Rua Edísio Silva, nº 182, Centro, Balsas – MA

PRM/Caxias: Procuradoria da República no Município de Caxias
Avenida Norte-Sul, qd. 03, lote 4, Cidade Judiciária, Caxias – MA

PRM/Imperatriz: Procuradoria da República no Município de Imperatriz
Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750, bairro Bacuri, Imperatriz – MA

 7   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 7.1  Este objeto está dividido em itens, conforme as especificações a seguir:

 7.1.1  STFC PARA A SEDE DA PRMA – SÃO LUÍS
STFC Local com instalação de 01 (um) entrocamento digital bidirecional (Feixe E1) de 30

canais cada e 04 (QUATRO) faixas de numeração de 50 (cinquenta) ramais digitais para interligação
da Central PABX de marca SIEMENS-UNIFY HIPATH 4000 com a rede de telefonia local, acesso
digital DDR para chamadas recebidas e originadas no PABX e nos ramais, destinados ao atendimento
da sede da Procuradoria da República no Estado do Maranhão – PRMA (São Luís – MA).
* Especificações da Central Telefônica:

• Marca SIEMENS-UNIFY, modelo HIPATH 4000;
• Central Modular até 10.000 portas;
• Capacidade de Slot por gabinete: 16 
• Linhas externas digitais E1 / ISDN: 10,15,20 ou 30 juntores por link 
• Capacidade de links: a partir de 2 
• Linhas externas analógicas: a partir de 8 
• Ramais analógicos / digital: a partir de 24 
• Correio de voz / Unified communication 
• Workpoints usuários IP: (ver configuração) 
• Hipath Cordless: (ver configuração) 
• Voz sobre IP – VoIP: (ver configuração) 
• Mesa de atendimento via PC 

 7.1.2  STFC PARA A PRM – BACABAL
STFC  local,  linha  direta  não-residencial,  destinada  ao  atendimento  da  Procuradoria  da

República no Município de Bacabal.

* Especificações da Central Telefônica:
• INTELBRAS Impacta 68i: 6 linhas,32 ramais, 30 linhas digitais, 30 ramais IP e 30 linhas IP.
• Enlaces Internos
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• Corp 8000: 5 enlaces.
• Numeração dos Ramais: 200 a 223. O ramal 20 (200) e o ramal 23 (203), são os 

programadores do PABX.
• Sinalização: decádica (DC) e multifreqüencial (MF).

 7.1.3  STFC PARA A PRM – BALSAS
STFC local, com instalação de entroncamento E1 com sinalização R2, com 10 (dez) troncos

bidirecionais DDR, plano de numeração para  50 (cinquenta)  ramais e serviço de identificação de
chamadas para todos os troncos, destinada ao atendimento da Procuradoria da República no Município
de Balsas.

* Especificações da Central Telefônica:
• Marca SIEMENS-UNIFY, modelo HIPATH 3800;
• 150 troncos;
• 384 ramais;
• 4 gateways para aplicações Voip, totalizando 128 canais;

 7.1.4  STFC PARA A PRM – CAXIAS
STFC  local,  linha  direta  não-residencial,  destinada  ao  atendimento  da  Procuradoria  da

República no Município de Caxias.

* Especificações da Central Telefônica:
• INTELBRAS Corp 8000: 8 linhas e 24 ramais.
• Enlaces Internos
• Corp 8000: 5 enlaces.
• Numeração  dos  Ramais:  200  a  223.  O  ramal  20  (200)  e  o  ramal  23  (203),  são  os

programadores do PABX.
• Sinalização: decádica (DC) e multifreqüencial (MF).
• Alcance das Linhas:  para as linhas 2000 Ohms e para os ramais balanceados 1100 Ohms

incluindo o telefone.
• Proteção  Elétrica:  possui  proteção  contra  transientes  nas  entradas  de  tronco,  ramais  e

alimentação AC.
• Alimentação AC:110/127 ou 220 Volts, 50 ou 60 Hz.
• Proteção de Programação:é feita através de uma pilha de NiMH de 3,6 Volts recarregável.
• Potência Máxima:40 W.
• Na  Falta  de  Energia:  as  linhas  1  e  2  são  acopladas  aos  ramais  20  (200)  e  21  (201)

respectivamente.

 7.1.5  STFC PARA A PRM – IMPERATRIZ

STFC local, com instalação de entroncamento E1 com sinalização R2, com 10 (dez) troncos
bidirecionais DDR, plano de numeração para  50 (cinquenta)  ramais e serviço de identificação de
chamadas  para  todos  os  troncos,  destinados  ao  atendimento  da  Procuradoria  da  República  no
Município de Imperatriz. 

* Especificações da Central Telefônica:
• Marca SIEMENS-UNIFY, modelo HIPATH 3800;
• 150 troncos;
• 384 ramais;
•    4 gateways para aplicações Voip, totalizando 128 canais;
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 8  DO PERFIL DE TRÁFEGO

 8.1  O perfil mensal de tráfego das ligações telefônicas abaixo apresentado tem caráter meramente
referencial, servindo tão somente de subsídio às licitantes na formulação das propostas e para análise e
aferição da proposta mais vantajosa para a CONTRATANTE.

 8.2  O  perfil  de  tráfego  informado  não  se  constitui  em  obrigação  futura  de  consumo  pela
CONTRATANTE.

 8.3  As ligações serão efetuadas pela CONTRATANTE predominantemente de segunda à sexta-
feira, das 09h às 19h.

 8.4  O tráfego detalhado no item 8.1, teve por referência a análise analítica do consumo mensal de
minutos ao longo do ano dos últimos 12 (doze) meses.

 9  DA PROPOSTA E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

 9.1  O perfil de tráfego está descrito no item 8.1 individualmente por unidade, correspondendo a
média anual em minutos das ligações telefônicas efetuadas ao longo dos últimos 12 (doze) meses pela
PRMA, PRM/Bacabal, PRM/Balsas, PRM/Caxias e PRM/Imperatriz;

 9.2  O perfil  de tráfego indicado servirá, tão somente, de subsídio às licitantes para viabilizar a
elaboração de suas propostas, permitindo a fixação das tarifas e de eventuais descontos compatíveis
com os praticados no mercado para consumidores semelhantes. Ele não representa, de outra parte,
compromisso futuro de qualquer natureza para a CONTRATANTE. Portanto, a redução ou aumento do
consumo estimado não implicará, sob hipótese alguma, reajustes de tarifas, diminuição ou eliminação
de descontos concedidos;

 9.3  A prestação dos serviços será contratada mediante apresentação de proposta de preço em plano
básico de serviço ou alternativo, registrado na ANATEL, cotando preço em R$/minuto para ligações
dentro  da  área  de  concessão/autorização  da  prestadora  de  serviço  ofertante,  visando  a  melhor
adequação dos serviços;

 9.4  Para fins de julgamento, as propostas das licitantes deverão contemplar o valor Global anual,
assim como os valores unitários e totais  anuais de cada item que os compõem, de acordo com o
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TRÁFEGO DE CONSUMO POR MINUTO (Anual)

ITEM ESPECIFICAÇÃO

01 32.188 7.165

02 1.517 2.695

03 4.170 2.305

04 1.507 2.826

05 2.535 3.003

Tráfego FIXO –
FIXO (Min)

Tráfego FIXO –
MÒVEL (Min)

Serviço de Telefonia Fixa
Comutada LOCAL da PR/MA e do 

posto da PR/MA no TRE

Serviço de Telefonia Fixa
Comutada LOCAL da PRM/Balsas

Serviço de Telefonia Fixa
Comutada LOCAL da 

PRM/Imperatriz

Serviço de Telefonia Fixa
Comutada LOCAL da 

PRM/Bacabal

Serviço de Telefonia Fixa
Comutada LOCAL da PRM/Caxias
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modelo constante do Anexo I.  Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor
valor global anual;

 9.4.1  A Licitante vencedora, quando da apresentação de sua proposta adequada ao último lance,
deverá preencher a planilha de formação de preços, no modelo constante no Anexo I, indicando os
valores a serem efetivamente cobrados por minuto em cada tipo de chamada e o respectivo valor total
anual, já considerados e inclusos todos os tributos, tarifas e demais despesas decorrentes da execução
do objeto;

 9.5  A quantidade de minutos estimada na Planilha de Formação de Preços, Anexo I corresponde a
soma do perfil de tráfego anual de todas as unidades;

 9.6  A proposta vencedora deverá ser preenchida com as tarifas a serem efetivamente praticadas, do
Plano Básico de Serviços ou planos alternativos, já contemplados eventuais descontos concedidos;

 9.6.1  Deverá ser indicado na planilha, de forma clara, qual plano de serviço está sendo utilizado
na proposta, bem como a sua identificação junto à Anatel;

 9.6.2  No caso de propostas que se vinculam a Plano Alternativo de Serviços, não será exigido,
por ocasião da licitação,  que o mesmo esteja homologado/aprovado pela ANATEL, porém, para a
assinatura do contrato, a homologação/aprovação de tal plano deverá ser comprovada pelo vencedor
do certame licitatório;

 9.7  A proposta  deverá  conter  indicação  de  que  os  preços  propostos  não  são  superiores  aos
constantes do Plano de Serviços da Operadora, devidamente aprovado pela ANATEL, entendido que a
não indicação implica em declaração de concordância;

 9.8  Não será aceita, para efeito de julgamento e posterior contratação, sob qualquer título, oferta de
outros valores que não sejam os preços solicitados na Planilha de Formação de Preços, constante no
Anexo I;

 9.9  Não serão aceitas propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

 9.10  Somente serão aceitos preços de ligações telefônicas cotados em moeda nacional, ou seja, em
Real, em algarismos e também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência.

 10  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 10.1  A CONTRATADA se obriga, além das responsabilidades resultantes da Lei nº 9.472/97, de 16
de julho de 1997, do disposto no Plano Geral de Outorgas – PGO, aprovado pelo Decreto nº 6.654 de
20 de novembro de 2008, e das demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem
prestados, a cumprir fielmente o estipulado no presente Instrumento e, em especial:

 10.2  Quanto aos Serviços

 10.2.1  Entregar o serviço em pleno funcionamento, em até 30 (trinta) dias úteis da assinatura do
contrato. Em até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá informar o
prazo exato do início do serviço oferecido;

 10.2.2  Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
ou municipal, bem ainda assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas
por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados no Contrato;

 10.2.3  Fornecer  número  telefônico  para  reclamações  sobre  o  funcionamento  do  serviço
contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana;

 10.2.4  Prestar o serviço objeto deste Termo de Referência 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7
(sete)  dias  por  semana,  durante  todo  o  período  de  vigência  contratual,  exceto  nas  interrupções
programadas, antecipadamente comunicadas à CONTRATANTE;
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 10.2.5  As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas, com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias  úteis1,  ao gestor de contrato através  de telefone e endereço eletrônico
informados à CONTRATANTE;

 10.2.6  Nas  hipóteses  de  interrupção  não  programadas  ou  não  comunicadas  previamente  à
CONTRATANTE, as falhas deverão ser corrigidas e os serviços restabelecidos no máximo em 24h 2,
contadas a partir da notificação emitida pela CONTRATANTE ou mediante chamado de reparo aberto
à CONTRATADA;

 10.2.7  A CONTRATADA deverá  disponibilizar  um gerente  de contas,  preposto,  para  contato
pessoal, telefônico personalizado e endereço eletrônico, bem como manter um telefone franqueado,
tipo 0800, 24 (vinte quatro) horas por dia, sete dias por semana, para a solicitação de serviços e/ou
reparos;

 10.2.8  Na solicitação de reparo,  nos moldes do item 10.2.7,  deverá ser informado: Nome do
atendente, número do protocolo e data do atendimento;

 10.2.9  O  desatendimento  injustificado  das  condições  relativas  às  interrupções  dos  serviços
sujeitará  a  CONTRATADA às penalidades  previstas  neste  Termo de Referência  e  nas  normas  de
regência da ANATEL;

 10.2.10  A CONTRATADA deverá prover rede externa limpa de grampo ou qualquer outra forma
de escuta, visando garantir o sigilo, a segurança e a inviolabilidade das conversações;

 10.2.11  A  CONTRATADA  deverá  manter  a  qualidade  e  operacionalização  dos  circuitos,
conforme especificações técnicas exigidas pelas normas da ANATEL;

 10.2.12  A CONTRATADA deverá monitorar os recursos disponibilizados à CONTRATANTE e
recomendar, caso necessário, o redimensionamento da capacidade dos entrocamentos;

 10.2.13  A  CONTRATADA  deverá  informar  à  CONTRATANTE  o  fluxograma  para  o
procedimento de contestação de débitos;

 10.2.14  O encaminhamento das chamadas deverá ser feito de maneira que o usuário receba sinais
audíveis,  facilmente identificáveis,  e com significados nacionalmente padronizados,  nos termos da
regulamentação;

 10.2.15  A CONTRATADA poderá realizar levantamento em campo, com o objetivo de obter o
detalhamento de materiais e serviços, antes da apresentação da proposta, visando à confirmação das
condições das especificações técnicas;

 10.2.16  O gestor de telefonia fixa, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação –
COINF, deverá ser informado, por escrito, sobre a data prevista para o levantamento em campo, com
uma antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis;

 10.2.17  A CONTRATADA deverá atender a solicitação de serviços de mudança de endereço de
linhas telefônicas em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas3,  contados a partir de sua solicitação,
sujeita às sanções administrativas em caso de descumprimento;

 10.2.18  A prestadora deve fornecer documento de cobrança do serviço contendo o detalhamento
das chamadas locais que permita identificar, para cada chamada local realizada, entre telefones fixos, o
número do telefone chamado, a data e horário de realização, a duração e o seu respectivo valor4;

1 Conforme art. 31 §2º da Resolução nº 426/2005 – ANATEL. Aprova o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado 
– STFC
2 Conforme art. 22 § 2º Resolução nº 605/2012 – ANATEL. Aprova o Regulamento de Gestão de Qualidade da Prestação do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado – RGQ-STFC
3 Conforme art. 25, § 2º da Resolução nº 605/2012 – ANATEL. Aprova o Regulamento de Gestão de Qualidade da Prestação 
do Serviço Telefônico Fixo Comutado – RGQ-STFC
4 Conforme art. 83 da Resolução nº 426/2005 – ANATEL. Aprova o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – 
STFC
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 10.2.19  Os  serviços  de  conta  detalhada  serão  gratuitos,  bem  como  os  serviços  relativos  à
habilitação de linhas e substituição de números;

 10.2.20  A conta telefônica deverá ser detalhada por ramal;

 10.2.21  Para  melhor  gerenciamento  das  ligações  a  operadora  telefônica  poderá  disponibilizar
ferramenta  de  tecnologia  da  informação  capaz  de  fornecer  ao  Gestor  do  Contrato  análise  do
detalhamento, com as informações mínimas citadas no item 10.2.18.

 10.2.22  Não cobrar por serviços não prestados, bem como valores em desacordo com o contrato; 

 10.2.23  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela
CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato,  em até 72 (setenta e duas) horas,  a contar da
solicitação;

 10.2.24  Apresentar,  mensalmente,  nota  fiscal/fatura  detalhada dos serviços  prestados,  com os
valores impressos em reais, devendo ser fornecida em papel e/ou, preferencialmente, digitalizada;

 10.2.25  Fornecer gratuitamente, quando solicitado, estudo de perfil do tráfego e nota fiscal/fatura
detalhada dos serviços prestados em formato eletrônico, em até 72 (setenta e duas) horas, a contar da
solicitação;

 10.2.26  Comunicar  à  CONTRATANTE  qualquer  anormalidade  na  prestação  dos  serviços  e
prestar os esclarecimentos necessários;

 10.2.27  Outras obrigações quanto ao serviço, apresentam informadas no item 20.

 10.3  Quanto aos Empregados 

 10.3.1  Manter  um  consultor  responsável  pelo  gerenciamento  dos  serviços,  com  poderes  de
representante ou preposto para tratar com a CONTRATANTE;

 10.4  Quanto às Obrigações Gerais

 10.4.1  Não ter como sócios, gerentes, diretores ou administradores cônjuges, companheiros(as)
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros e
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento do Ministério Público da União,
sob pena de rescisão contratual, atendendo os termos da Resolução do CNMP nº 01 de 07/11/2005;

 10.4.2  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;

 10.4.3  Não  utilizar  o  nome  da  CONTRATANTE,  ou  sua  qualidade  de  CONTRATADA,  em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e
impressos;

 10.4.4  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;

 10.4.5  Não caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras, sob pena de
rescisão contratual.

 10.4.6  Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

 10.4.7  Disponibilizar conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes;

 10.4.8  Manter atualizados o endereço comercial, de e-mail e os números de telefone e de fax;

 10.4.9  Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme §
1º, art. 65 da Lei nº 8.666/93;
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 10.4.10  Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não
podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.

 11  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 11.1  Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o desempenho destes;

 11.2  Verificar  se  os preços contratados estão compatíveis com os praticados no mercado pelas
demais  operadoras,  de  forma  a  garantir  que  aqueles  continuem  os  mais  vantajosos  para  a
Administração;

 11.3  Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
constatadas nos serviços executados, para que sejam adotadas as medidas corretivas cabíveis;

 11.4  Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, assegurando-se da
boa prestação e do bom desempenho dos serviços contratados inclusive quanto a sua não interrupção;

 11.5  Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do serviço, em especial aplicação de
sanções, alterações e repactuações do Contrato;

 11.6  Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente das tarifas na data da
emissão das contas telefônicas;

 11.7  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  necessários  ao  cumprimento  dos  serviços
contratados;

 11.8  Relacionar-se  com  a  CONTRATADA,  exclusivamente,  por  meio  de  pessoa  por  ela
credenciada;

 11.9  À CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre os
serviços contratados, e ainda, aplicar as penalidades previstas neste instrumento ou rescindi-lo, caso a
CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas;

 11.10  Será nomeado Fiscal do Contrato, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento
da execução do objeto contratado, com apoio da área técnica da respectiva Procuradoria, devendo
fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados para o fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e,
ainda, atestar o recebimento do objeto.

 12  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 12.1  O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos  até  60  (sessenta)  meses,  sempre  por  meio  de  Termo  Aditivo,  caso  haja  interesse  da
Administração, em conformidade com o disposto no artigo 57, II da Lei nº 8.666/93, com alterações.

 13  DO PREÇO E DOS REAJUSTES

 13.1  O  valor  total  anual  estimado  da  contratação  dos  serviços  é  de R$  xxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), apurado com base no perfil de tráfego
de telefonia fixa comutado, estimado em média mensal  dos últimos 12 (doze) meses na PRMA e
PRM/Bacabal, PRM/Caxias, PRM/Imperatriz e PRM/Balsas (média estimada).

 13.2  Os  preços  contratados  serão  reajustados  (majorados  ou  reduzidos)  a  cada  intervalo  não
inferior  a  12  (doze)  meses,  objetivando a  preservação da  justa  equivalência  entre  a  prestação  do
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serviço e sua remuneração5,  tendo por base a variação do Índice de Serviço de Telecomunicações
(IST)6 ou outro que venha substituí-lo, na forma e data-base estabelecidas pela ANATEL;

 13.3  No primeiro reajuste a contagem do período de 12 (doze) meses será a partir da data-base
estabelecida pela  ANATEL para  as  tarifas  vigentes  para  o Plano de Serviço  ofertado,  quando da
apresentação da proposta.  Caso não exista data-base estabelecida pela ANATEL para o respectivo
Plano de Serviço a contagem do período de 12 (doze) meses se dará a partir da data de apresentação da
proposta. Os reajustes subsequentes ocorrerão após o período mínimo de 12 (doze) meses contados a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste aplicado;

 13.4  No cálculo dos reajustes, além da aplicação da variação do IST, deverão ser considerados
outros fatores aplicáveis ao reajuste do Plano de Serviço ofertado, estabelecidos pela ANATEL, como
por exemplo, no caso dos Planos Básicos das Concessionárias, a aplicação do Fator de Transferência
(Fator  X)  e  do  Fator  de  Amortecimento  (FA),  constantes  das  fórmulas  de  reajuste  previstas  nos
Contratos de Concessão. Neste caso, do Plano Básico das Concessionárias, o reajuste a ser aplicado às
tarifas do contrato será o reajuste médio homologado pela ANATEL para cada tipo de chamada, para o
respectivo Plano de Serviço;

 13.5  Caso ocorra revisão tarifária promovida pela ANATEL que altere os  valores  do Plano de
Serviço  ofertado,  inclusive  reduções,  os  efeitos  dessa  revisão  deverão  ser  aplicados  aos  valores
contratuais na forma e datas estabelecidas pela Agência Reguladora, mesmo que ocorra em período
inferior a 12 (doze) meses do último reajuste;

 13.6  As alterações de valores devem ser comunicadas à CONTRATANTE por meio de documento
oficial  expedido  pela  CONTRATADA,  documento  este  que  deve  conter  explicações  detalhadas  a
respeito do reajuste aplicado. Os novos valores serão devidos a partir da data de vigência estabelecida
pela  ANATEL  ou,  na  ausência  dessa  data,  a  partir  da  data  da  comunicação  efetuada  pela
CONTRATADA,  desde  que  observados  os  critérios  de  reajuste  estabelecidos.  Os  novos  valores
deverão ser formalizados por meio de Apostilamento ao Contrato.

 14  DA TARIFAÇÃO

 14.1  Os preços ofertados pelo licitante vencedor do certame representarão o máximo a ser cobrado
pela CONTRATADA à CONTRATANTE durante a vigência do contrato, salvo situações previstas no
Art. 65, II, b, da Lei 8.666.1993.

 14.2  A tarifação dos serviços (forma de mensuração da duração das chamadas, degrau tarifário,
etc)  obedecerá  à Resolução da Anatel  nº  424/2005,  conforme posto no art.1º:  “Este Regulamento
estabelece os critérios tarifários utilizados nos planos básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC) nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional, prestado no
regime público.”

 14.3  Nos  preços  propostos  deverão  estar  incluídos  todos  os  tributos  e  despesas  necessários  à
prestação dos serviços, assim como encargos oriundos das instalações de equipamentos eventualmente
necessários às conexões com as centrais telefônicas desta Procuradoria da República.

 14.4  Os critérios de tarifação das chamadas são os seguintes:

 14.4.1  Unidade de tempo de tarifação:

 14.4.2  Tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos;

 14.4.3  Somente são faturáveis chamadas com duração superior a 3 (três) segundos;

5 Resolução nº 426/2005 – ANATEL, art. 42 e § 1º 
6 A metodologia para determinação do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) baseia-se em uma cesta ponderada de 
índices existentes, definida a partir da participação percentual de cada despesa na estrutura de Despesas de Referência de que 
trata esta Norma (Resolução nº 532/2009 – ANATEL)
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 14.4.4  No caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são faturadas as chamadas
com  duração  superior  a  3  (três)  segundos,  contada  a  partir  do  sinal  audível  que  acompanha  a
mensagem característica do correio de voz; e

 14.4.5  Chamadas  sucessivas  com duração  inferior  a  30  (trinta)  segundos,  efetuadas  entre  os
mesmos acessos de origem e de destino, e quando o intervalo entre o final de uma ligação e o início da
seguinte  for  inferior  a  120 (cento  e  vinte)  segundos  são  tarifadas  como uma única  ligação,  cuja
duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou igual ao tempo de tarifação
mínima;

 14.4.6  O valor unitário por minuto, de cada tipo de chamada, poderá conter no máximo 5 (cinco)
casas após a vírgula, devendo porém, após a multiplicação pela quantidade de minutos, os valores
subtotais e totais de cada item e subitem serem apresentados apenas com 2 (duas) casas decimais.

 15  DA PORTABILIDADE NUMÉRICA

 15.1  Caso  a  vencedora  do  certame  não  seja  a  atual  prestadora  dos  serviços,  caberá  a
CONTRATADA solicitar a portabilidade dos atuais números telefônicos7.

 15.2  Conforme estabelecido pela  ANATEL,  a  portabilidade deverá  ser  efetivada em prazo não
superior a 3(três) dias úteis, contados a partir da autorização ou convocação da CONTRATANTE.

 15.3  Para a efetivação da portabilidade será aceito, pela CONTRATANTE, a indisponibilidade da
respectiva linha por até (02) duas horas, conforme estabelece as normas da ANATEL.

 16  DO PAGAMENTO

 16.1  O  pagamento  será  efetuado  mensalmente  em  moeda  corrente  nacional,  em  favor  da
CONTRATADA,  por  intermédio  de  ordem  bancária,  mediante  apresentação  da  respectiva  nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente;

 16.1.1  O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, contados da apresentação da fatura,
para valores até R$ 8.000,00, conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 5º, § 3º,c/c art. 24,
II, e art. 23, II, a, e até o 10º (décimo) dia útil para os demais casos;

 16.2  O  pagamento  será  realizado  após  a  apresentação  da  fatura  ou  nota  fiscal  devidamente
discriminada, em nome da Procuradoria da República/MA, CNPJ nº 26.989.715/0015-08, desde que o
documento de cobrança tenha sido entregue acompanhado de cópias dos documentos solicitados na
fase de habilitação da licitação.

 16.3  A liberação da Nota Fiscal/Fatura para pagamento ficará condicionada ao atesto do fiscal do
contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

 16.4  O pagamento poderá ser  efetuado parcialmente enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação  financeira  imposta  à  CONTRATADA,  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência
contratual;

 16.5  O  atraso  na  apresentação,  por  parte  da  CONTRATADA,  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;

 16.6  No  caso  de  eventuais  atrasos  de  pagamento  provocados  exclusivamente  pela
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data do vencimento da fatura até a data do efetivo do pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

7Resolução nº 460/2007 – ANATEL, art.53, Aprova o Regulamento Geral de Portabilidade – RGP
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I = (TX/100)/365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

Obs.:  A atualização financeira prevista nesta Condição deverá ser solicitada pela CONTRATADA,
mediante inserção do respectivo valor na próxima Nota Fiscal/Fatura a ser emitida após a ocorrência.

 16.7  A Nota Fiscal/Fatura mensal poderá sofrer glosas decorrente da apuração do somatório da
pontuação acumulada no mês, conforme item 20;

 16.8  Deverá constar da Nota Fiscal/Fatura as informações referentes aos valores, às alíquotas, bem
como o código da receita,  para fins de retenção tributária relativa aos tributos federais,  conforme
Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012;

 17  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 17.1  As despesas para a contratação do serviço descritos pelo presente termo serão custeadas com
os recursos consignados a Procuradoria da República no Maranhão, no Orçamento Geral da União.

 18  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

 18.1  O Secretário  Estadual  da  PRMA,  diretamente  ou  por  intermédio  de  gestores  de  contrato
especificamente designados em portaria, será responsável pela gestão do contrato e fiscalização dos
serviços.

 18.2  Os procedimentos inerentes à gestão e fiscalização dos contratos administrativos no âmbito do
Ministério Público Federal, além do conjunto de procedimentos e de boas práticas previstas no Manual
de  Gestão  e  Fiscalização  de  Contratos  Administrativos  do  MPF,  são  disciplinados  pela  Portaria
SG/MPF nº 368, de 27/04/2015.

 18.3  A presença da Fiscalização durante a prestação dos serviços, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuições,  não implicará solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela completa e perfeita execução dos
serviços, na forma da legislação em vigor.

 18.4  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  representante  do
CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes.

 18.5  O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.

 18.6  As decisões e providências que ultrapassem a competência do Gestor, deverão ser solicitadas
à autoridade competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

 19  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 19.1  Respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a CONTRATADA deverá
adotar práticas de sustentabilidade e de natureza ambiental na execução do objeto, observando, no que

22/47

PRMA/SLDEPRMA/SLDE
Fls.________Fls.________



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 – TELEFONIA FIXA LOCAL

for cabível, a Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  que  versa  sobre  critérios  de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços e obras pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional; a Lei nº 12.305 de 02/08/2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, além do Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº
8.666/1993,  para  estabelecer  critérios,  práticas  e  diretrizes  para  a  promoção  do  desenvolvimento
nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal.

 19.2  A CONTRATADA deverá utilizar conscientemente os recursos, de forma a obter o resultado
necessário da forma mais eficiente possível, atendendo as práticas de sustentabilidade ambiental.

 19.3  A CONTRATADA adotará, por sua conta e risco, todas as medidas constante da legislação e
regulamentação  brasileiras  ou,  na  sua  ausência,  as  melhores  práticas  sobre  meio  ambiente,
notadamente em relação8:

 19.3.1  Ao uso da superfície;

 19.3.2  À  construção  de  torres,  postes  e  outros  dispositivos  de  fixação  de  equipamentos  de
radiação eletromagnética;

 19.3.3  À  exposição  humana  a  campos  elétricos,  magnéticos  e  eletromagnéticos,  devendo-se
observar os limites estabelecidos em regulamentação da Anatel;

 19.3.4  À minimização do uso de recursos naturais e energia; e

 19.3.5  Ao respeito ao patrimônio histórico-cultural e às comunidades indígena.

 20  ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS

 20.1  A qualidade do serviço será avaliada pela aferição do cumprimento dos níveis de serviço,
critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, com a
finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, tais como:
qualidade, desempenho e disponibilidade;

 20.2  A CONTRATADA deverá entregar o serviço em pleno funcionamento, em até 30 (trinta) dias
úteis  da  assinatura  do  contrato.  Em  até  5  (cinco)  dias  úteis  da  assinatura  do  contrato,  a
CONTRATADA deverá informar o prazo exato do início do serviço oferecido;

 20.3  Os  serviços  que  constituem  o  objeto  deste  instrumento  deverão  ser  prestados  sem
interrupções, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias durante todo o período de vigência do Contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas;

 20.4  A prestação deverá ocorrer de forma ininterrupta, com disponibilidade mensal mínima em
99,3% (noventa e nove vírgula três por cento) do tempo contratado;

 20.5  A CONTRATADA deverá  prestar  suporte técnico por meio de atendimento telefônico em
regime de 24x7, bem como manter uma Central de Atendimento telefônico, operando neste mesmo
regime;

 20.6  A CONTRATADA deverá fornecer número do chamado técnico para identificação;

 20.7  A CONTRATADA deverá informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos
serviços com antecedência, mínima, de 05 (cinco) dias úteis;

 20.8  Na hipótese  de ocorrência  de interrupção total  de prestação do serviço ou degradação na
qualidade  que  impeça  sua  utilização,  as  falhas  deverão  ser  corrigidas  e  o  serviço  restabelecido
conforme prazo regulamentado pela  ANATEL9.  As demais  falhas  deverão ser corrigidas  no prazo
máximo de 08 (oito) horas, contados da abertura do chamado pela CONTRATANTE;

8 Resolução Anatel nº 552, de 10/12/2010, Anexo II
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 20.9  A CONTRATADA deverá  atender  às  solicitações  dentro  do  prazo,  corrigindo  qualquer
ocorrência  de interrupção na prestação dos serviços  contratados,  contados a  partir  da  abertura  do
chamado, que poderá ser realizado por meio de comunicação eletrônica ou telefônica;

 20.10  A CONTRATADA deverá  prestar  suporte  técnico  em período  integral,  com registro  de
reclamação de reparo imediato em caso de falha nos entroncamentos de entrada, nos entroncamentos
de  saída,  bem  como  nos  demais  componentes  ou  equipamentos  de  responsabilidade  da
CONTRATADA, para os casos onde se aplicam;

 20.11  A CONTRATADA somente deverá cobrar pelos serviços e valores efetivamente prestados e
contratados;

 20.12  Todas  as  ocorrências  serão  registradas  pelo  Fiscal  do  Contrato,  que  notificará  a
CONTRATADA, atribuindo pontos por ocorrências segundo a tabela abaixo:

 20.13  Mensalmente, quando do recebimento dos serviços, o Fiscal do Contrato fará a apuração do
somatório  da  pontuação  acumulada  no  mês.  Esta  pontuação  servirá  como  base  para  que  a
CONTRATANTE aplique os seguintes descontos incidentes sobre o valor total faturado, a ser glosado
na fatura do mês subsequente:

9 Resolução nº 605/2012 – ANATEL. Aprova o Regulamento de Gestão de Qualidade da Prestação do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado – RGQ-STFC
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Ocorrência Pontos

Cobrar por serviços não prestados, bem como valores em desacordo com o Contrato 1

1

1

Deixar de fornecer o número do chamado técnico para identificação 1

Para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso na correção de falhas dentro dos prazos estabelecidos 1

1

2

Deixar de prestar suporte técnico por meio de atendimento telefônico ou e-mail em regime de 24x7 2

Para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso da entrega/implantação do Serviço 2

Deixar de corrigir as falhas dentro dos prazos estabelecidos 3

Deixar de entregar/implantar o serviço dentro do prazo previsto 3

3

Deixar de comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade na prestação dos serviços e prestar 
os esclarecimentos necessários

Deixar de apresentar quaisquer informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATANTE dentro do prazo Estipulado

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste Termo de Referência e não especificada 
nesta tabela

Deixar de informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços com 
antecedência, mínima, de 05 (cinco) dias úteis

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela soma de interrupções), sem 
comunicação prévia e acordada com a CONTRATANTE
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 20.14   A tabela a seguir apresenta os prazos de atendimento máximos que deverão ser seguidos
para cada tipo de solicitação da CONTRATANTE: 

 21  EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 21.1  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto,
mediante  cópia  do  contrato  de  concessão,  termo  de  autorização  ou  de  permissão  ou  documento
equivalente, ou ainda extrato de publicação na impressa oficial destes instrumentos, para a prestação
de Serviço Telefônico Fixo Comutado, na modalidade local,  correspondente à Região do PGO do
estado do Maranhão, outorgada pelo poder concedente nos termos da legislação em vigor.

 22  PENALIDADES ADMINISTRATIVOS

 22.1  No caso de inexecução total ou parcial do objeto, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as
seguintes sanções administrativas:

 22.1.1  Advertência;

 22.1.2  Multa;

 22.1.3  Suspensão  temporária  de participação em licitação e  impedimento  de contratar  com a
CONTRATANTE por prazo não superior a dois anos;

 22.1.4  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;

 22.2  A  CONTRATADA  poderá  ficar  impedida  de  licitar  e  contratar  com  a  UNIÃO  e  ser
descredenciada no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, e
art. 28, parágrafo único, do Decreto nº 5.450/2005, se:

 22.2.1  Deixar de entregar documentação exigida no edital;

 22.2.2  Apresentar documentação falsa;

 22.2.3  Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
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Desconto

03 (três) pontos

04 (quatro) pontos

05 (cinco) pontos

Pontuação
Acumulada

Corresponde a 3% (três por cento) do valor faturado a ser glosado na fatura 
do mês subsequente

Corresponde a 6% (seis por cento) do valor faturado a ser glosado na fatura 
do mês subsequente

Corresponde a 9% (nove por cento) do valor faturado a ser glosado na fatura 
do mês subsequente

Acima de 05 (cinco) 
pontos

Corresponde a 12% (doze por cento) do valor faturado a ser glosado na fatura 
do mês subsequente

Solicitação Prazo 

Instalação de E1, linhas diretas e faixa de numeração 10 dias 

Suspensão de Serviços Imediato 

2ª via de fatura 24 horas 

Correção de faturas (contestação) 5 dias 

Recuperação de serviços (interrupção) 24 horas 

Reclamações 48 horas 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 – TELEFONIA FIXA LOCAL

 22.2.4  Não mantiver a proposta;

 22.2.5  Falhar ou fraudar na execução da contratação;

 22.2.6  Comportar-se de modo inidôneo;

 22.2.7  Fizer declaração falsa; ou

 22.2.8  Cometer fraude fiscal.

 22.3  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, garantido o direito de
apresentação de defesa  prévia  no prazo de 5 (cinco)  dias  úteis  a  contar  da data  da intimação da
CONTRATADA, conforme artigo 87, §2º da Lei nº 8.666/93 8.666/1993.

 22.4  Nas hipóteses  de que tratam o subitem 22.1.4 do item 22.1 e  o item 22.2,  o  prazo para
apresentação de defesa prévia será de 10 (dez) dias, conforme artigo 87, §3º da Lei nº 8.666/93.

 22.5  As  sanções  previstas  nos  subitens  22.1.1  e  22.1.2  do  item 22.1  serão  aplicadas  pelo(a)
Secretário Estadual,  já a sanção prevista no subitem 22.1.3 do item 22.1 será aplicada pelo Exmº.
Senhor  Procurador-Chefe,  conforme  disposto  nos  artigos  41,  inciso  VIII,  e  33,  inciso  XIII,  do
Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria SG n. 382/2015).

 22.6  Nas hipóteses de que tratam o subitem 22.1.4 do item 22.1 e o item 22.2, caberá ao Exmo. Sr.
Procurador(a)-Chefe propor ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República aplicação de declaração de
inidoneidade, bem como impedimento de licitar e contratar com a UNIÃO, conforme o inciso XXXIII
do art. 6º do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria n. 357/2015).

 22.7  A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

 22.7.1  Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas; ou 

 22.7.2  Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento da prestação dos
serviços, a critério da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

 22.8  A  CONTRATANTE  poderá  aplicar  à  CONTRATADA  multa  moratória  e  multa  por
inexecução das obrigações assumidas;

 22.9  As multas serão preferencialmente descontadas da garantia contratual, se houver, bem como
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE. Não sendo possível o pagamento do
valor total  da multa mediante os descontos na garantia contratual e dos pagamentos devidos, será
gerada guia de recolhimento à União – GRU com o valor restante, correspondente à diferença entre o
valor  total  da  multa  e  o  valor  eventualmente  já  descontado.  Se a CONTRATADA não realizar  o
pagamento voluntário da GRU no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua notificação para
tanto, a cobrança do valor da multa constante da GRU será judicial;

 22.10  A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou
de prazo estipulado;

 22.11  A multa poderá ser  aplicada cumulativamente com as sanções de advertência,  suspensão
temporária, impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou declaração de inidoneidade;

 22.12  A mora sujeitará a CONTRATADA à multa calculada à razão de 0,3% (zero vírgula três por
cento) por dia de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento),  calculada sobre o valor mensal da
parcela do serviço em atraso;

 22.13  A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada nas seguintes situações:

 22.13.1  Até 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, sendo
a multa calculada sobre o valor da parcela do serviço inexecutado;

 22.13.2  Até 10% (dez por cento) no caso de inexecução total das obrigações assumidas, sendo a
multa calculada sobre o valor total do contrato;
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 22.14  A suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada, nos
seguintes prazos e situações, se, por culpa ou dolo, a CONTRATADA prejudicar a execução do objeto
licitado:

 22.14.1  De 1 (um) a 6 (seis) meses:

a) atraso  no  cumprimento  das  obrigações  assumidas,  que  tenha  acarretado  prejuízos  à
CONTRATANTE;

b) execução insatisfatória do objeto licitado, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência ou de multa.

 22.14.2  De 7 (sete) meses a 2 (dois) anos:

a) não conclusão do fornecimento dos serviços;

b) fornecimento dos serviços em desacordo com as especificações básicas, constantes neste
Termo de Referência, não efetuando sua correção após solicitação da CONTRATANTE;

c) cometimento de graves irregularidades que acarretem prejuízo à CONTRATANTE;

d) reprodução, divulgação ou utilização, sem consentimento prévio da CONTRATANTE,
de informação relevante a que a CONTRATADA, seus controladores, administradores e
empregados tenham acesso em decorrência da execução do objeto licitado e da qual
devessem guardar sigilo.

 22.15  A declaração de inidoneidade implica a proibição de a CONTRATADA licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação perante a autoridade competente;

 22.16  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será
aplicada caso a CONTRATADA:

 22.16.1  Tenha sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos referentes a prestação dos serviços;

 22.16.2  Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

 22.16.3  Demonstre não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, em
virtude de atos ilícitos praticados;

 22.16.4  Pratique  ato  capitulado  como  crime  pela  Lei  nº  8.666/1993,  na  execução  do  objeto
licitado.

 23  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 23.1  Os recursos nos casos de rescisão por inexecução das obrigações assumidas e de aplicação das
sanções  previstas  nos  subitens  22.1.1,  22.1.2  e  22.1.3  do  item 22.1  da  Cláusula  de  Penalidades
Administrativas, conforme art. 109, alíneas “d”, “e” e “f” da Lei nº 8.666/93 deverão ser apresentados
por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da decisão no Diário
Oficial da União ou do recebimento de comunicado da aplicação da penalidade, conforme o caso;

 23.2  O prazo para recurso e/ou pedido de reconsideração das sanções previstas no subitem 22.1.4
do item 22.1 e no item 22.2 da Cláusula de Sanções Administrativas é de 10 (dez) dias úteis, conforme
previsão especial do inc. III do art. 109 da Lei nº 8.666/93, contados da data de publicação da decisão
no Diário Oficial da União ou do recebimento de comunicado da aplicação da penalidade, conforme o
caso;
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 23.3  A publicação da decisão no Diário Oficial da União será feita nos casos das sanções previstas
nos subitens 22.1.3 e 22.1.4 do item 22.1 e no item 22.2 da Cláusula de Penalidades Administrativas,
conforme artigo 109, §1º da Lei nº 8.666/93;

 23.4  A CONTRATANTE informará o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem
como daquela competente para decidir sobre o recurso;

 23.5  Nas hipóteses previstas nos subitens 22.1.1 e 22.1.2 do item 22.1 a autoridade competente
para sua apreciação é o Procurador-Chefe e, na hipótese prevista no subitem 22.1.3, o Procurador-
Geral da República;

 23.6  Nas  sanções  previstas  no  subitem  22.1.4  do  item  22.1  e  no  item  22.2  da  Cláusula  de
Penalidades Administrativas, propostas pelo Procurador-Chefe e aplicadas pelo Procurador-Geral da
República, caberá pedido de reconsideração tanto da proposição quanto da decisão à autoridade que a
proferiu, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação, conforme o inciso XXXIII do art. 6º
do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria n. 357/2015);

 23.7  O recurso e o pedido de reconsideração interposto perante o Procurador-Chefe da PR/MA,
conforme o caso, e perante o Procurador-Geral da República deverão ser entregues, mediante recibo,
no protocolo da CONTRATANTE nos dias úteis, das 9h às 18h.

São Luís, 09 de fevereiro de 2017.

RAIMUNDO VALE JÚNIOR
COORDENADOR DE INFORMÁTICA

PR/MA

GREYCE FONSECA E SILVA HELAL
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTRATAÇÕES E

GESTÃO CONTRATUAL – PR/MA

De acordo, em ___/___/____

 ______________________________________
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PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM 01 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO

Especificação

01 (um) entrocamento digital bidirecional (Feixe E1) de 30 canais cada e 04 (QUATRO) faixas de numeração de 50 (cinquenta)
ramais digitais para interligação da Central PABX de marca SIEMENS-UNIFY HIPATH 4000 com a rede de telefonia local, acesso
digital DDR para chamadas recebidas e originadas01 (um) entrocamento digital bidirecional (Feixe E1) de 30 canais cada e 04
(QUATRO) faixas de numeração de 50 (cinquenta) ramais digitais para interligação da Central PABX de marca SIEMENS-UNIFY
HIPATH 4000 com a rede de telefonia local, acesso digital DDR para chamadas recebidas e originadas no PABX e nos ramais.

subitem Serviço Quantidade Preço anual
unitário(R$)

Preço anual
total(R$)

1.1 INSTALAÇÃO DOS ENTROCAMENTOS DIGITAIS 2

1.2 ASSINATURA  ANUAL  DOS  ENTROCAMENTOS
DIGITAIS DDR

2

1.3 ASSINATURA  ANUAL  DA  FAIXA  DE  NUMERAÇÃO
DDR

1

SUBTOTAL(R$)

1.4
TRÁFEGO  TELEFÔNICO  LOCAL  EM
CHAMADAS  FIXO-FIXO  E  FIXO-
MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x

Preço (R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio
de duração das

chamadas
(min)

Fixo-fixo 32.188 2,5

Fixo-móvel 7.165 2,5

SUBTOTAL(R$)

TOTAL ITEM 01(R$)

ITEM 02 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BALSAS

Especificação

Entroncamento E1 com sinalização R2, com 10 (dez) troncos bidirecionais DDR, plano de numeração para 50 (cinquenta) ramais e
serviço deentroncamento E1 com sinalização R2, com 10 (dez) troncos bidirecionais DDR, plano de numeração para 50 (cinquenta)
ramais e serviço de identificação de chamadas para todos os troncos.

subitem Serviço Quantidade Preço anual
unitário(R$)

Preço anual
total(R$)

2.1 INSTALAÇÃO DOS ENTROCAMENTOS DIGITAIS 1

2.2 ASSINATURA  ANUAL  DOS  ENTROCAMENTOS
DIGITAIS DDR

1

2.3 ASSINATURA ANUAL DA FAIXA DE NUMERAÇÃO
DDR

1

SUBTOTAL(R$)
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2.4
TRÁFEGO TELEFÔNICO LOCAL
EM  CHAMADAS  FIXO-FIXO  E
FIXO-MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x

Preço (R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio de
duração das

chamadas (min)

Fixo-fixo 1.517 2,5

Fixo-móvel 2.695 2,5

SUBTOTAL(R$)

TOTAL ITEM 02(R$)

ITEM 03 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Especificação

Entroncamento E1 com sinalização R2, com 10 (dez) troncos bidirecionais DDR, plano de numeração para 50 (cinquenta) ramais e
serviço de identificação de chamadas para todos os troncos.

subitem Serviço Quantidade Preço anual
unitário(R$)

Preço anual
total(R$)

3.1 INSTALAÇÃO DOS ENTROCAMENTOS DIGITAIS 1

3.2 ASSINATURA  ANUAL  DOS  ENTROCAMENTOS
DIGITAIS DDR

1

3.3 ASSINATURA  ANUAL  DA  FAIXA  DE  NUMERAÇÃO
DDR

1

SUBTOTAL(R$)

3.4
TRÁFEGO TELEFÔNICO LOCAL
EM  CHAMADAS  FIXO-FIXO  E
FIXO-MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x

Preço (R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio de
duração das

chamadas (min)

Fixo-fixo 4.170 2,5

Fixo-móvel 2.305 2,5

SUBTOTAL (R$)

TOTAL ITEM 03(R$)
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ITEM 04 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BACABAL

subitem Serviço Quantidade Preço mensal
(R$)

Preço anual
(R$)

4.1 ASSINATURA ANUAL DE LINHA DIRETA 1

SUBTOTAL(R$)

4.2
TRÁFEGO TELEFÔNICO LOCAL
EM  CHAMADAS  FIXO-FIXO  E
FIXO-MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x

Preço (R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio de
duração das

chamadas (min)

Fixo-fixo 1.507 2,5

Fixo-móvel 2.826 2,5

SUBTOTAL (R$)

TOTAL ITEM 04(R$)

ITEM 05 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS

subitem Serviço Quantidade Preço mensal
(R$)

Preço anual
(R$)

5.1 ASSINATURA ANUAL DE LINHA DIRETA 1

SUBTOTAL(R$)

5.2
TRÁFEGO TELEFÔNICO LOCAL
EM  CHAMADAS  FIXO-FIXO  E
FIXO-MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x Preço

(R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio
de duração das
chamadas (min)

Fixo-fixo 2.534 2,5

Fixo-móvel 3.003 2,5

SUBTOTAL (R$)

TOTAL ITEM 05(R$)

RESUMO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS Valor R$

Instalação de entroncamentos digitais

Assinatura anual de entroncamentos digitais DDR

Assinatura anual da faixa de numeração DDR

Tráfego telefônico local em chamadas fixo-fixo e fixo-móvel

Assinatura anual linhas diretas

Preço global dos serviços
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ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A
UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO DA
PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO
MARANHÃO E A EMPRESA XXXXXXXXXX,
PARA  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA
DISTÂNCIA  NACIONAL  E  LONGA
DISTÂNCIA INTERNACIONAL.

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL –
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO  MARANHÃO  (PR/MA),  com  sede  à  Av.  Senador
Vitorino Freire, no 52, bairro Areinha, São Luís/MA, CEP 65.030-015, inscrita no CNPJ sob o no
26.989.715/0015-08,  neste  ato  representada  por  seu  Secretário  Estadual,  Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº
xxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta Capital, nomeado por
meio da Portaria nº 77, de 06/12/2013, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 41,
inciso IX, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria
nº 382, de 05 de maio de 2015,  doravante designada simplesmente  CONTRATANTE e, de outro
lado, a empresa  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
estabelecida na  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  neste  ato representada  por  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade RG nº xxxxxxxxx, inscrito no
CPF  sob  o  nº  xxxxxxxxx  e  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx,  portadora  da
Carteira  de  Identidade  RG nº  xxxxxxxxx,  inscrita  no  CPF sob nº  xxxxxxxxx,  com poderes  para
representação da empresa, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista
o contido no Processo n.º 1.19.000.001640/2016-85, o Pregão Eletrônico n.º xx/2016, considerando
as disposições estabelecidas na Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, nos Decretos nº
3.555/2000, nº 5.450/2005, nº 8.538/2015,  nº 7.892/2013, nº 8.250/2014, na Lei Complementar nº
147/2014, e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes, têm entre si, justo
e avençado, e celebram o presente Contrato por execução indireta, em regime de empreitada por preço
unitário, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a  prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC) LOCAL destinado ao atendimento da Procuradoria da República no Estado do Maranhão
(PR/MA)  e  Procuradorias  da  República  nos  municípios  de  Bacabal  (PRM/Bacabal),  Balsas
(PRM/Balsas), Caxias (PRM/Caxias) e Imperatriz (PRM/Imperatriz).

32/47

PRMA/SLDEPRMA/SLDE
Fls.________Fls.________



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 – TELEFONIA FIXA LOCAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os  serviços  que  constituem  o  objeto  do  presente  Contrato  serão  prestados  em
conformidade com as disposições contidas no Termo de Referência e demais  anexos do edital  do
Pregão Eletrônico nº xx/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

1) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o desempenho destes;

2) Verificar se os preços contratados estão compatíveis com os praticados no mercado
pelas  demais  operadoras,  de  forma  a  garantir  que  eles  continuem  os  mais  vantajosos  para  a
Administração;

3)  Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades constatadas nos serviços executados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
cabíveis;

4)  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  contratuais  pela  CONTRATADA,
assegurando-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços contratados inclusive quanto a
sua não interrupção;

5)  Emitir  pareceres  em todos  os  atos  relativos  à  execução do  serviço,  em especial
aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato;

6)  Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente das tarifas na
data da emissão das contas telefônicas;

7)  Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao cumprimento dos serviços
contratados;

8)  Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela
credenciada;

9)  À CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização
sobre os serviços contratados, e ainda, aplicar as penalidades previstas neste instrumento ou rescindi-
lo, caso a CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas;

10) Será  nomeado  Fiscal  do  Contrato,  que  será  responsável  pela  fiscalização  e
acompanhamento  da  execução  do  objeto  contratado,  com  apoio  da  área  técnica  da  respectiva
Procuradoria, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados para o fiel cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas, e, ainda, atestar o recebimento do objeto.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga, além das responsabilidades resultantes da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, do disposto no Plano Geral de Outorgas – PGO, aprovado pelo Decreto nº 6.654 de 20
de novembro de 2008,  e das  demais  disposições  regulamentares  pertinentes  aos  serviços  a  serem
prestados, a cumprir fielmente o estipulado no presente Instrumento e, em especial:

33/47

PRMA/SLDEPRMA/SLDE
Fls.________Fls.________



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 – TELEFONIA FIXA LOCAL

1.1. Quanto aos Serviços

1.1.1 Entregar o serviço em pleno funcionamento, em até 30 (trinta) dias úteis da assinatura do
contrato. Em até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá informar o
prazo exato do início do serviço oferecido;
1.1.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem ainda assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por
regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados no Contrato;

1.1.3 Fornecer número telefônico para reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado,
com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana;

1.1.4 Prestar o serviço objeto deste Termo de Referência 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete)
dias por semana, durante todo o período de vigência contratual, exceto nas interrupções programadas,
antecipadamente comunicadas à CONTRATANTE;

1.1.5 As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas, com antecedência mínima
de 05 (cinco) dias úteis1, ao gestor de contrato através de telefone e endereço eletrônico informados à
CONTRATANTE;

1.1.6  Nas  hipóteses  de  interrupção  não  programadas  ou  não  comunicadas  previamente  à
CONTRATANTE, as falhas deverão ser corrigidas e os serviços restabelecidos no máximo em 24h2,
contadas a partir da notificação emitida pela CONTRATANTE ou mediante chamado de reparo aberto
à CONTRATADA;

1.1.7 A CONTRATADA deverá disponibilizar um gerente de contas, preposto, para contato pessoal,
telefônico personalizado e endereço eletrônico, bem como manter um telefone franqueado, tipo 0800,
24 (vinte quatro) horas por dia, sete dias por semana, para a solicitação de serviços e/ou reparos;

1.1.8 Na solicitação de reparo, nos moldes do item 1.1.7, deverá ser informado: Nome do atendente,
número do protocolo e data do atendimento;

1.1.9 O desatendimento injustificado das condições relativas às interrupções dos serviços sujeitará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste Termo de Referência e nas normas de regência da
ANATEL;

1.1.10 A CONTRATADA deverá prover rede externa limpa de grampo ou qualquer outra forma de
escuta, visando garantir o sigilo, a segurança e a inviolabilidade das conversações;

1.1.11  A CONTRATADA deverá  manter  a  qualidade  e  operacionalização  dos  circuitos,  conforme
especificações técnicas exigidas pelas normas da ANATEL;

1.1.12  A  CONTRATADA deverá  monitorar  os  recursos  disponibilizados  à  CONTRATANTE  e
recomendar, caso necessário, o redimensionamento da capacidade dos entrocamentos;

1.1.13 A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE o fluxograma para o procedimento de
contestação de débitos;

1.1.14 O encaminhamento das  chamadas  deverá  ser  feito  de maneira  que o usuário receba sinais
audíveis,  facilmente identificáveis,  e com significados nacionalmente padronizados,  nos termos da
regulamentação;

1.1.15  A CONTRATADA poderá  realizar  levantamento  em  campo,  com  o  objetivo  de  obter  o
detalhamento de materiais e serviços, antes da apresentação da proposta, visando à confirmação das
condições das especificações técnicas;

1.1.16  O gestor  de  telefonia  fixa,  Coordenadoria  de Tecnologia  da Informação e  Comunicação –
COINF, deverá ser informado, por escrito, sobre a data prevista para o levantamento em campo, com
uma antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis;
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1.1.17 A CONTRATADA deverá atender a solicitação de serviços de mudança de endereço de linhas
telefônicas em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, contados a partir de sua solicitação, sujeita às
sanções administrativas em caso de descumprimento;

1.1.18 A prestadora deve fornecer documento de cobrança do serviço contendo o detalhamento das
chamadas locais que permita identificar, para cada chamada local realizada, entre telefones fixos, o
número do telefone chamado, a data e horário de realização, a duração e o seu respectivo valor;

1.1.19 Os serviços de conta detalhada serão gratuitos, bem como os serviços relativos à habilitação de
linhas e substituição de números;

1.1.20 A conta telefônica deverá ser detalhada por ramal;

1.1.21  Para  melhor  gerenciamento  das  ligações  a  operadora  telefônica  poderá  disponibilizar
ferramenta  de  tecnologia  da  informação  capaz  de  fornecer  ao  Gestor  do  Contrato  análise  do
detalhamento, com as informações mínimas citadas no item 1.1.18.

1.1.22 Não cobrar por serviços não prestados, bem como valores em desacordo com o contrato; 

1.1.23  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela
CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato,  em até 72 (setenta e duas) horas,  a contar da
solicitação;

1.1.24 Apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura detalhada dos serviços prestados, com os valores
impressos em reais, devendo ser fornecida em papel e/ou, preferencialmente, digitalizada;

1.1.25  Fornecer  gratuitamente,  quando  solicitado,  estudo  de  perfil  do  tráfego  e  nota  fiscal/fatura
detalhada dos serviços prestados em formato eletrônico, em até 72 (setenta e duas) horas, a contar da
solicitação;

1.1.26 Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade na prestação dos serviços e prestar os
esclarecimentos necessários;

1.1.27 Outras obrigações quanto ao serviço, apresentam informadas no item ACORDO DE NÍVEIS
DE SERVIÇOS.

1.2  Quanto aos Empregados

1.2.1. Manter  um  consultor  responsável  pelo  gerenciamento  dos  serviços,  com  poderes  de
representante ou preposto para tratar com a CONTRATANTE.

1.3. Quanto às Obrigações Gerais

1.3.1. Não ter como sócios, gerentes, diretores ou administradores cônjuges, companheiros(as) ou
parentes  em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  membros  e
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento do Ministério Público da União,
sob pena de rescisão contratual, atendendo os termos da Resolução do CNMP nº 01 de 07/11/2005;

1.3.2. 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;

1.3.3. Não utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer
atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;

1.3.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;
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1.3.5. Não  caucionar  ou  utilizar  o  contrato  para  quaisquer  operações  financeiras,  sob  pena  de
rescisão contratual.

1.3.6. Manter  durante  a  execução  do  contrato  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
exigidas na licitação;

1.3.7. Disponibilizar conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes;

1.3.8. Manter atualizados o endereço comercial, de e-mail e os números de telefone e de fax;

1.3.9. Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratadas,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme §
1o, art. 65, da Lei nº 8.666/93;

1.3.10. Assumir  inteira  responsabilidade  técnica  e  administrativa  sobre  o  objeto  contratado,  não
podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de xx/xx/2017 até
xx/xx/2017  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos  períodos,  limitada  sua  duração  a  60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA   SEXTA –   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As  despesas  com  a  execução  do  presente  Contrato  correrão,  no  exercício  de  2017,
constante do Orçamento Geral da União para este fim.

Para cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho nº _______NE_________, de
___/___/______, no valor de R$ ____________ (_____________________________).

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO

O valor anual estimado do presente contrato é de  R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx),
conforme as tabelas abaixo:

ITEM 01 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO

Especificação

01 (um) entrocamento digital bidirecional (Feixe E1) de 30 canais cada e 04 (QUATRO) faixas de numeração de 50 (cinquenta)
ramais digitais para interligação da Central PABX de marca SIEMENS-UNIFY HIPATH 4000 com a rede de telefonia local, acesso
digital DDR para chamadas recebidas e originadas01 (um) entrocamento digital bidirecional (Feixe E1) de 30 canais cada e 04
(QUATRO) faixas de numeração de 50 (cinquenta) ramais digitais para interligação da Central PABX de marca SIEMENS-UNIFY
HIPATH 4000 com a rede de telefonia local, acesso digital DDR para chamadas recebidas e originadas no PABX e nos ramais.

subitem Serviço Quantidade Preço anual
unitário(R$)

Preço anual
total(R$)

1.1 INSTALAÇÃO DOS ENTROCAMENTOS DIGITAIS 2

1.2 ASSINATURA  ANUAL  DOS  ENTROCAMENTOS
DIGITAIS DDR

2

1.3 ASSINATURA  ANUAL  DA  FAIXA  DE  NUMERAÇÃO 1
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DDR

SUBTOTAL(R$)

1.4
TRÁFEGO  TELEFÔNICO  LOCAL  EM
CHAMADAS  FIXO-FIXO  E  FIXO-
MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x

Preço (R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio
de duração das

chamadas
(min)

Fixo-fixo 32.188 2,5

Fixo-móvel 7.165 2,5

SUBTOTAL(R$)

TOTAL ITEM 01(R$)

ITEM 02 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BALSAS

Especificação

Entroncamento E1 com sinalização R2, com 10 (dez) troncos bidirecionais DDR, plano de numeração para 50 (cinquenta) ramais e
serviço deentroncamento E1 com sinalização R2, com 10 (dez) troncos bidirecionais DDR, plano de numeração para 50 (cinquenta)
ramais e serviço de identificação de chamadas para todos os troncos.

subitem Serviço Quantidade Preço anual
unitário(R$)

Preço anual
total(R$)

2.1 INSTALAÇÃO DOS ENTROCAMENTOS DIGITAIS 1

2.2 ASSINATURA  ANUAL  DOS  ENTROCAMENTOS
DIGITAIS DDR

1

2.3 ASSINATURA ANUAL DA FAIXA DE NUMERAÇÃO
DDR

1

SUBTOTAL(R$)

2.4
TRÁFEGO TELEFÔNICO LOCAL
EM  CHAMADAS  FIXO-FIXO  E
FIXO-MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x

Preço (R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio de
duração das

chamadas (min)

Fixo-fixo 1.517 2,5

Fixo-móvel 2.695 2,5

SUBTOTAL(R$)

TOTAL ITEM 02(R$)

ITEM 03 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Especificação

Entroncamento E1 com sinalização R2, com 10 (dez) troncos bidirecionais DDR, plano de numeração para 50 (cinquenta) ramais e
serviço de identificação de chamadas para todos os troncos.

subitem Serviço Quantidade Preço anual
unitário(R$)

Preço anual
total(R$)
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3.1 INSTALAÇÃO DOS ENTROCAMENTOS DIGITAIS 1

3.2 ASSINATURA  ANUAL  DOS  ENTROCAMENTOS
DIGITAIS DDR

1

3.3 ASSINATURA  ANUAL  DA  FAIXA  DE  NUMERAÇÃO
DDR

1

SUBTOTAL(R$)

3.4
TRÁFEGO TELEFÔNICO LOCAL
EM  CHAMADAS  FIXO-FIXO  E
FIXO-MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x

Preço (R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio de
duração das

chamadas (min)

Fixo-fixo 4.170 2,5

Fixo-móvel 2.305 2,5

SUBTOTAL (R$)

TOTAL ITEM 03(R$)

ITEM 04 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BACABAL

subitem Serviço Quantidade Preço mensal
(R$)

Preço anual
(R$)

4.1 ASSINATURA ANUAL DE LINHA DIRETA 1

SUBTOTAL(R$)

4.2
TRÁFEGO TELEFÔNICO LOCAL
EM  CHAMADAS  FIXO-FIXO  E
FIXO-MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x

Preço (R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio de
duração das

chamadas (min)

Fixo-fixo 1.507 2,5

Fixo-móvel 2.826 2,5

SUBTOTAL (R$)

TOTAL ITEM 04(R$)

ITEM 05 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS

subitem Serviço Quantidade Preço mensal
(R$)

Preço anual
(R$)

5.1 ASSINATURA ANUAL DE LINHA DIRETA 1

SUBTOTAL(R$)

5.2
TRÁFEGO TELEFÔNICO LOCAL
EM  CHAMADAS  FIXO-FIXO  E
FIXO-MÓVEL

Origem/Destino
das ligações

Tráfego anual estimado
Preço da
ligação

(R$)

Resultado
tráfego x Preço

(R$)

Quantidade total
de minutos de
conversação

Tempo médio
de duração das
chamadas (min)
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Fixo-fixo 2.534 2,5

Fixo-móvel 3.003 2,5

SUBTOTAL (R$)

TOTAL ITEM 05(R$)

RESUMO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS Valor R$

Instalação de entroncamentos digitais

Assinatura anual de entroncamentos digitais DDR

Assinatura anual da faixa de numeração DDR

Tráfego telefônico local em chamadas fixo-fixo e fixo-móvel

Assinatura anual linhas diretas

Preço global dos serviços

Nos preços estão inclusos todos os impostos e as taxas, bem como quaisquer outros tributos
envolvidos na prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

 1. O  pagamento  será  efetuado  mensalmente  em  moeda  corrente  nacional,  em  favor  da
CONTRATADA,  por  intermédio  de  ordem  bancária,  mediante  apresentação  da  respectiva  nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente;

 1.1. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, contados da apresentação da fatura,
para valores até R$ 8.000,00, conforme a Lei  nº  8.666, de 21 de junho de 1993, art. 5º, §
3º,c/c art. 24, II, e art. 23, II, a, e até o 10º (décimo) dia útil para os demais casos;

 2. O pagamento do serviço será realizado após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente
discriminada, em nome da CONTRATANTE, a ser entregue na Avenida Senador Vitorino Freire, 52,
Areinha, São Luís – Maranhão, CEP 65030-015, acompanhada de comprovações de regularidade junto
à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao Trabalho – Certidão de Negativa
de Débitos Trabalhistas, e às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal de seu domicílio ou
Sede;

 3. A liberação para pagamento da nota fiscal/fatura ficará condicionada ao atesto do Fiscal do
Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993;

 4. O pagamento poderá ser  efetuado parcialmente enquanto pendente  de liquidação qualquer
obrigação  financeira  imposta  à  CONTRATADA,  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência
contratual;

 5. O  atraso  na  apresentação,  por  parte  da  CONTRATADA,  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 da CONTRATANTE;

 6. No  caso  de  eventuais  atrasos  de  pagamento  provocados  exclusivamente  pela
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data do vencimento da fatura até a data do efetivo do pagamento, em que os juros de mora
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serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

Obs.:  A  atualização  financeira  prevista  nesta  Condição  deverá  ser  solicitada  pela
CONTRATADA, mediante inserção do respectivo valor na próxima Nota Fiscal/Fatura a
ser emitida após a ocorrência.

7. A Nota Fiscal/Fatura mensal poderá sofrer glosas decorrente da apuração do somatório da
pontuação acumulada no mês, conforme item 20, do Termo de Referência;

8. Deverá constar da Nota Fiscal/Fatura as informações referentes aos valores, às alíquotas, bem
como o código da receita,  para fins de retenção tributária relativa aos tributos federais,  conforme
Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012;

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

1. Os preços contratados serão reajustados (majorados ou reduzidos) a cada intervalo não inferior
a 12 (doze) meses, objetivando a preservação da justa equivalência entre a prestação do serviço e sua
remuneração, tendo por base a variação do Índice de Serviço de Telecomunicações (IST) ou outro que
venha substituí-lo, na forma e data-base estabelecidas pela ANATEL;

2. No primeiro reajuste a contagem do período de 12  (doze) meses será a partir da data-base
estabelecida pela  ANATEL para  as  tarifas  vigentes  para  o Plano de Serviço  ofertado,  quando da
apresentação da proposta.  Caso não exista data-base estabelecida pela ANATEL para o respectivo
Plano de Serviço a contagem do período de 12 (doze) meses se dará a partir da data de apresentação da
proposta. Os reajustes subsequentes ocorrerão após o período mínimo de 12 (doze) meses contados a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste aplicado;

3. No cálculo dos reajustes, além da aplicação da variação do IST, deverão ser considerados
outros fatores aplicáveis ao reajuste do Plano de Serviço ofertado, estabelecidos pela ANATEL, como
por exemplo, no caso dos Planos Básicos das Concessionárias, a aplicação do Fator de Transferência
(Fator  X)  e  do  Fator  de  Amortecimento  (FA),  constantes  das  fórmulas  de  reajuste  previstas  nos
Contratos de Concessão. Neste caso, do Plano Básico das Concessionárias, o reajuste a ser aplicado às
tarifas do contrato será o reajuste médio homologado pela ANATEL para cada tipo de chamada, para o
respectivo Plano de Serviço;

4. Caso ocorra  revisão tarifária  promovida pela  ANATEL que altere  os  valores  do Plano de
Serviço  ofertado,  inclusive  reduções,  os  efeitos  dessa  revisão  deverão  ser  aplicados  aos  valores
contratuais na forma e datas estabelecidas pela Agência Reguladora, mesmo que ocorra em período
inferior a 12 (doze) meses do último reajuste;

5. As alterações de valores devem ser comunicadas à CONTRATANTE por meio de documento
oficial  expedido  pela  CONTRATADA,  documento  este  que  deve  conter  explicações  detalhadas  a
respeito do reajuste aplicado. Os novos valores serão devidos a partir da data de vigência estabelecida
pela  ANATEL  ou,  na  ausência  dessa  data,  a  partir  da  data  da  comunicação  efetuada  pela
CONTRATADA,  desde  que  observados  os  critérios  de  reajuste  estabelecidos.  Os  novos  valores
deverão ser formalizados por meio de Apostilamento ao Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. No caso de inexecução total ou parcial do objeto, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as
seguintes sanções administrativas:

1.1.1. Advertência; 

1.1.2. Multa;

1.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE por prazo não superior a dois anos; 

1.1.4 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;

1.2. A  CONTRATADA  poderá  ficar  impedida  de  licitar  e  contratar  com  a  UNIÃO  e  ser
descredenciada no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, e
art. 28, parágrafo único, do Decreto nº 5.450/2005, se:

1.2.1. Deixar de entregar documentação exigida no edital;

1.2.2. Apresentar documentação falsa;

1.2.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

1.2.4. Não mantiver a proposta;

1.2.5. Falhar ou fraudar na execução da contratação;

1.2.6. Comportar-se de modo inidôneo; ou

1.2.7. Fizer declaração falsa; ou

1.2.8. Cometer fraude fiscal.

1.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, garantido o direito de
apresentação de defesa  prévia  no prazo de 5 (cinco)  dias  úteis  a  contar  da data  da intimação da
CONTRATADA, conforme artigo 87, §2º da Lei nº 8.666/93.

1.4.  Nas  hipóteses  de  que  tratam o  subitem 1.1.4  do  item 1.1  e  o  item 1.2,  o  prazo  para
apresentação de defesa prévia será de 10 (dez) dias, conforme artigo 87, §3º da Lei nº 8.666/93.

1.5. As sanções previstas nos subitens 1.1.1 e 1.1.2 do item 1.1 serão aplicadas pelo Secretário
Estadual,  já  a  sanção  prevista  no  subitem  1.1.3  do  item  1.1  será  aplicada  pelo  Exmo.  Senhor
Procurador-Chefe,  conforme  disposto  no  Regimento  Interno  Administrativo  do  Ministério  Público
Federal (Portaria SG n. 382/2015).

1.6. Nas hipóteses de que tratam o subitem 1.1.4 do item 1.1 e o item 1.2, caberá ao Exmo. Sr.
Procurador(a)-Chefe propor ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República aplicação de declaração de
inidoneidade, bem como impedimento de licitar e contratar com a UNIÃO, conforme o inciso XXXIII
do art. 6º do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria n. 357/2015).

1.7. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

1.7.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas; ou 

1.7.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento da prestação
dos serviços, a critério da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave.

1.8. A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa moratória e multa por inexecução
das obrigações assumidas;
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1.9. As multas serão preferencialmente descontadas da garantia contratual, se houver, bem como
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE. Não sendo possível o pagamento do
valor total da multa mediante os descontos na garantia contratual  e dos pagamentos devidos,  será
gerada guia de recolhimento à União – GRU com o valor restante, correspondente à diferença entre o
valor  total  da  multa  e  o  valor  eventualmente  já  descontado.  Se a  CONTRATADA não realizar  o
pagamento voluntário da GRU no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua notificação para
tanto, a cobrança do valor da multa constante da GRU será judicial; 

1.10. A multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com as  sanções  de  advertência,  suspensão
temporária, impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou declaração de inidoneidade;

1.11. A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou
de prazo estipulado;

1.12. A mora sujeitará a CONTRATADA à multa calculada à razão de 0,3% (zero vírgula três por
cento) por dia de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento),  calculada sobre o valor mensal da
parcela do serviço em atraso; 

1.13. A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada nas seguintes situações:

1.13.1. Até 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas,
sendo a multa calculada sobre o valor da parcela do serviço inexecutado;

1.13.2. Até 10% (dez por cento) no caso de inexecução total das obrigações assumidas, sendo
a multa calculada sobre o valor total do contrato;

1.14 A suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada, nos
seguintes prazos e situações, se, por culpa ou dolo, a CONTRATADA prejudicar a execução do objeto
licitado:

1.14.1. De 1 (um) a 6 (seis) meses:

a.  atraso  no  cumprimento  das  obrigações  assumidas,  que  tenha  acarretado  prejuízos  à
CONTRATANTE; 

b.  execução insatisfatória do objeto licitado,  se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência ou de multa.

1.14.2. De 7 (sete) meses a 2 (dois) anos:

a. não conclusão do fornecimento dos serviços;

b. fornecimento dos serviços em desacordo com as especificações básicas, constantes neste
Termo de Referência, não efetuando sua correção após solicitação da CONTRATANTE;

c. cometimento de graves irregularidades que acarretem prejuízo à CONTRATANTE;

d. reprodução, divulgação ou utilização, sem consentimento prévio da CONTRATANTE, de
informação  relevante  a  que  a  CONTRATADA,  seus  controladores,  administradores  e
empregados tenham acesso em decorrência da execução do objeto licitado e da qual devessem
guardar sigilo.

1.15. A declaração de inidoneidade implica a proibição de a CONTRATADA licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação perante a autoridade competente;

1.16. A declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública  será
aplicada caso a CONTRATADA:
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1.16.1. Tenha sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos referentes a prestação dos serviços;

1.16.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

1.16.3. Demonstre não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE,
em virtude de atos ilícitos praticados;

1.16.4. Pratique ato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/1993, na execução do objeto
licitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1.1. Os recursos nos casos de rescisão por inexecução das obrigações assumidas e de aplicação das
sanções previstas nos subitens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 do item 1.1 da Cláusula de Sanções Administrativas,
conforme art. 109, alíneas “d”, “e” e “f” da Lei nº 8.666/93 deverão ser apresentados por escrito, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da decisão no Diário Oficial da União ou
do recebimento de comunicado da aplicação da penalidade, conforme o caso;

1.2. O prazo para recurso e/ou pedido de reconsideração das sanções previstas no subitem 1.1.4 do
item 1.1 e no item 1.2 da Cláusula de Sanções Administrativas é de 10 (dez) dias úteis, conforme
previsão especial do inc. III do art. 109 da Lei nº 8.666/93, contados da data de publicação da decisão
no Diário Oficial da União ou do recebimento de comunicado da aplicação da penalidade, conforme o
caso;

1.3. A publicação da decisão no Diário Oficial da União será feita nos casos das sanções previstas
nos subitens 1.1.3 e 1.1.4 do item 1.1 e no item 1.2 da Cláusula de Sanções Administrativas, conforme
artigo 109, §1º da Lei nº 8.666/93;

1.4 A CONTRATANTE informará o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem
como daquela competente para decidir sobre o recurso;

1.5. Nas hipóteses previstas nos subitens 1.1.1 e 1.1.2 do item 1.1 a autoridade competente para
sua apreciação é o Secretário Estadual e, na hipótese prevista no subitem 1.1.3, o (a) Procurador(a)-
Chefe;

1.6. Nas sanções previstas no subitem 1.1.4 do item 1.1 e no item 1.2 da Cláusula de Sanções
Administrativas,  propostas  pelo  Procurador(a)-Chefe  e  aplicadas  pelo(a)  Procurador(a)-Geral  da
República, caberá pedido de reconsideração tanto da proposição quanto da decisão à autoridade que a
proferiu, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação, conforme o inciso XXXIII do art. 6º
do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria n. 357/2015);

1.7. O recurso e o pedido de reconsideração interposto perante o Procurador-Chefe e perante o
Procurador-Geral  da  República  deverão  ser  entregues,  mediante  recibo,  no  protocolo  da
CONTRATANTE nos dias úteis, das 9h às 18h.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

 1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/1993.

 2. Os casos  de rescisão contratual  serão formalmente  motivados nos autos  do procedimento,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 3. A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue
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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 de rescisão ao contrato,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; e

c)  judicial,  quando a rescisão é discutida em instância judicial  e se dá conforme os termos de
sentença transitada em julgado.

 4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

 5. De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com
base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução de garantia, caso esta tenha sido exigida no contrato;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, se houver;

 6. A rescisão de que trata a letra "a", do item 3 desta Cláusula, poderá acarretar consequências
imediatas, conforme previsto no artigo 80 da Lei 8666/ 1993, em especial: 

a)  a  execução  da  garantia  contratual,  nos  casos  em  que  o  contrato  tenha  garantia,  para
ressarcimento, à CONTRATANTE, dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

b)  retenção  dos  créditos  decorrentes  do  contrato,  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  à
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –   DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A execução  do  objeto  deverá  obedecer  ao  estipulado  neste  instrumento,  bem  como  as
obrigações  assumidas  nos  documentos  adiante  enumerados  constantes  do  Processo MPF/PRMA
1.19.000.001640/2016-85,  que,  independentemente  de  transcrição,  fazem  parte  integrante  e
complementar deste Contrato, no que não o contrariem:

a) Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2017 e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços nº xx/2017;
c) Proposta da Contratada, de xx/xx/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE

Este contrato terá validade depois de aprovado pelo Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria da
República no Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 786,
de 29/09/2015, do Sr. Procurador-Geral da República, e eficácia após publicado seu extrato no Diário
Oficial da União, conforme dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e art. 20 do Decreto
nº 3.555, de 08/08/2000.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO

Este Contrato poderá ser alterado, na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo
65, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, objetivando promover os ajustes que se fizerem necessários.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES

1. A CONTRATADA responderá pelos danos e/ou prejuízos causados ao patrimônio da UNIÃO
ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, ou de atos dolosos ou culposos de
seus empregados;

2. Assume a CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, inclusive
mediante  a  reposição  do  bem  danificado  em  condições  idênticas  às  anteriores  ao  dano  ou  o
ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deverá ser
feita por escrito;

3. Caso  não  o  faça  dentro  do  prazo  estipulado,  a  CONTRATANTE reserva-se  o  direito  de
descontar o valor do ressarcimento da garantia de execução, se houver, ou da fatura do mês.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

1. Nos  atos  referentes  à  fiscalização  e  o  acompanhamento  da  execução  dos  serviços,  a
CONTRATANTE será representada pelo Fiscal do Contrato nomeado por meio de Portaria específica
e, em seus impedimentos e afastamentos legais, por seu substituto, igualmente designado;

2. Na  fiscalização,  o  Fiscal  do  Contrato  deverá  fazer  anotações  e  registros  de  todas  as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

CLÁUSULA   DÉCIMA OITAVA   – DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária do Maranhão como competente para dirimir as
dúvidas  não  solucionadas  administrativamente,  oriundas  do  cumprimento  das  obrigações  aqui
estabelecidas.

E,  por  estarem de  pleno  acordo,  depois  de  lido  e  achado  conforme,  foi  o  presente
Contrato lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes, junto as testemunhas
abaixo.

São Luís (MA), xx de xxxxxxx de 2017.

xxxxxxxxxx
MPF-PR/MA

xxxxxxxxxxx
CONTRATADA

xxxxxxxxxxx
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:
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Aprovo, em ___/___/______, conforme o art. 56, XVIII, do Regimento Interno Diretivo do Ministério
Público Federal.        

Dr(a). _______________________________
Procurador-Chefe 

Procuradoria da República no Maranhão
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – RESOLUÇÃO CNMP Nº 37/2009

IDENTIFICAÇÃO
NOME EMPRESA:
Nº CONTRATO: CNPJ:
NOME DECLARANTE:
CPF:
CARGO:

Tendo em vista participação em licitação promovida pela Procuradoria da República no Estado do
Maranhão,  a  empresa  ______________________________,  CNPJ  nº  _______________________,
sediada  no(a)_______________________________(endereço  completo),  por  intermédio  de  seu
representante legal Sr(a) _________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _______ e do CPF n.º
_________, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros(as) ou
parentes, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e servidores ocupantes de cargos de direção do
Ministério Público da União, em respeito ao disposto no art. 4º da Resolução nº 37, de 28 de maio de
2009, do Conselho Nacional do Ministério Público.

Local e data

________________________________________________
Nome e CPF do declarante.
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