
 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS

EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 01/2021

PROCESSO PGR nº 1.00.000.014117/2018-52

A  PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA por meio de sua Comissão Permanente

de Licitação,  torna público que fará realizar credenciamento de tradutores, com fundamento no

caput do art. 25, da Lei nº 8.666/1993 e demais normas legais, para a contratação dos serviços

especificados neste edital.

SEÇÃO I – DO OBJETO

1.1  O  presente  instrumento  tem  por  objeto  o  CREDENCIAMENTO  de  Pessoas  Físicas  e/ou

Jurídicas  para  prestação de  serviços  de  tradução/versão  e  revisão COMERCIAL de  textos  e

documentos comuns, técnicos, jurídicos e não jurídicos, do português para idiomas estrangeiros,

tradução desses idiomas para o português, bem como de idioma estrangeiro para outro, com o

objetivo  de  atender  às necessidades  da  Secretaria  de  Cooperação  Internacional do  Ministério

Público Federal (SCI/MPF), conforme demanda.

1.2  Poderão  habilitar-se,  para  o  CREDENCIAMENTO,  exclusivamente  as  pessoas  físicas  e

jurídicas que atendam às condições deste Edital e Anexos, obedecida a legislação em vigor.

SEÇÃO II – DOS IDIOMAS

2.1 Os CREDENCIADOS deverão estar aptos a traduzir  textos do português para um dos idiomas:

inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, croata, japonês, hebraico, finlandês, lituano, neerlandês/

holandês, norueguês, russo, romeno, polonês, turco, tcheco, ucraniano, grego, árabe, mandarim,

búlgaro, tailandês, sueco, esloveno, crioulo haitiano, húngaro, dinamarquês, sérvio, suaíli, hindi,

bengali, javanês, coreano, vietnamita e demais idiomas; bem como fazer versão desses idiomas

estrangeiros para o português e dos idiomas estrangeiros para outro.

2.2 Será admitido o credenciamento de um mesmo tradutor e/ou empresa para mais de um idioma,

desde que o profissional cumpra os requisitos legais e editalícios.
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2.3 Fazem parte  da presente especificação,  no que forem aplicáveis,  as  normas pertinentes  da

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

2.4 O objeto da presente contratação será realizado da seguinte forma:

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

1
Versão/tradução

e revisão

Tradução/versão  e  revisão modalidade  COMERCIAL de  textos  e

documentos  comuns,  técnicos,  jurídicos  e  não  jurídicos do

português para idiomas estrangeiros, tradução desses idiomas para o

português, bem como de idioma estrangeiro para outro, com o objetivo

de atender as necessidades da Secretaria de Cooperação Internacional

– SCI, do Ministério Público Federal, conforme demanda.

SEÇÃO III – DO CREDENCIAMENTO

3.1.  A solicitação  de  credenciamento  deverá  ser  encaminhada,  exclusivamente,  por  meio  do

sistema de peticionamento eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login), caso o tradutor já

seja cadastrado no referido sistema. Se desejar efetuar o cadastro, é necessário acessar o sistema no

endereço citado e: i) realizar o pré-cadastro, ii) confirmar o cadastro presencialmente ou por meio

do Certificado Digital, iii) receber a confirmação do cadastro por e-mail; e iv) acessar o sistema e

efetivar a sua petição."

3.1.1 A solicitação deverá ser acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital,

conforme modelos constantes no ANEXO A e B.

3.1.2 Excepcionalmente,  também  poderá  ser  dirigida  à  CLDE/SA  de 31/03/2021

16/04/2021,  no horário de 12h às 18h (horário de Brasília),  no endereço: SAF Sul,  Quadra 4,

Conjunto C, Sala 202, Brasília-DF, por escrito, conforme modelo constante no Anexo A e B.

a) Até o dia 16/04/2021, caso os candidatos ao credenciamento aberto em 25 de

fevereiro  não  complementarem  sua  documentação  não  terão  direito  à  homologação  do  seu

credenciamento.
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b) Os candidatos ao credenciamento que no prazo indicado no subitem 3.1.2 não

apresentarem documentação completa não serão homologados

3.2.  O  requerimento  apresentado  de  forma  incompleta,  rasurado  ou  em  desacordo  com  o

estabelecido  neste  Edital  será  considerado  inepto,  podendo  o  interessado  apresentar  novo

requerimento escoimado das causas que ensejaram sua inépcia.

3.2.1.  O  requerimento  vincula  o  proponente,  sujeitando-o,  integralmente,  às  condições

deste credenciamento.

3.3. Serão declarados credenciados todos os proponentes cujos requerimentos estiverem de acordo

com este Edital.

3.4. Não serão aceitos credenciamentos de pessoas físicas e jurídicas que estejam incluídas, como

inidôneas,  em um dos cadastros abaixo:

  3.4.1. Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas – CEIS da Controladoria Geral

da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/  )  ;  

 3.4.2. Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União         

(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/

Inidoneos.html);

 3.4.3. Cadastro  nacional  de  condenações  cíveis  por  improbidade  administrativa  do

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

3.5. É vedada a participação neste credenciamento de pessoa física que seja cônjuge, companheiro

ou parente em em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou ainda de servidores

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, consoante Resolução nº

172/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. (ANEXO H).

SEÇÃO IV – DO CREDENCIAMENTO

4.1 O prazo para a apresentação da documentação de  Credenciamento,  com vistas à adesão de

interessados  para  compor  o  banco  de  credenciados,  será  de  30  (trinta)  dias,  observadas  as
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condições previstas neste Edital e seus anexos.

4.2 Os credenciados serão habilitados a compor o banco de credenciados a partir da data de sua

efetiva homologação.

4.3.  Somente  serão  inseridos  na  lista  de  Credenciamento  os  interessados  que  encaminharem

propostas que atendam às exigências contidas no Edital e seus anexos.

 SEÇÃO V – DO DESCREDENCIAMENTO

5.1 O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o  CREDENCIADO

poderá solicitar o descredenciamento, caso não tenha mais interesse. O  CREDENCIADO ou a

Administração poderão denunciar o credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade

na observância e cumprimento das normas fixadas neste instrumento ou na legislação pertinente.

5.2 O CREDENCIADO que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-

lo mediante aviso escrito, podendo informar a motivação, com antecedência mínima de 30 (trinta)

dias.

5.3 A Administração pode, a qualquer momento, solicitar um descredenciamento se:

5.3.1 O CREDENCIADO executar Ordem de Serviço considerada com o conceito “Não

Satisfatório”, conforme controle de qualidade da SCI (ANEXO D);

5.3.2  O  CREDENCIADO  recusar-se a  realizar  a  adequação/revisão ou  o  serviço

adequado/revisado continuar a ser considerado “Não Satisfatório”, conforme controle de qualidade

da SCI (ANEXO D)

5.3.3  O  CREDENCIADO  recusar-se,  por  3  (três)  vezes,  a  realizar  um  serviço  de

tradução/versão ou revisão, sem justificativa;

5.3.4  Demora  injustificada  para  a  devolução  do  trabalho  após  o  vencimento  do  prazo

estabelecido;

5.3.5  Após  haver  confirmado  recebimento  de  mensagem  da  Secretaria  de  Cooperação

Internacional da PGR para execução de um trabalho, o CREDENCIADO deixar de realizá-lo;

5.3.6  A tradução/versão  ou  revisão apresentada  pelo  CREDENCIADO for  objeto  de

reclamação,  devolução  ou  considerada  "ruim  ou  incompreensível"  por  parte  das  autoridades
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nacionais ou estrangerias envolvidas;

5.3.7 O serviço de tradução/versão  ou revisão considerado “Não Satisfatório”,  conforme

ANEXO D, será reenviado ao credenciado para ser refeito na metade do prazo original, cabendo

descredenciamento caso o fato ocorra em 3 (três) Ordens de Serviço.

5.4  O  não-cumprimento  das  disposições  mencionadas  neste  instrumento  poderá  acarretar  o

descredenciamento  do  CREDENCIADO,  garantido  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  e  sem

prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

5.5 Fica facultada a defesa prévia do credenciado, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contados da notificação de descredenciamento.

SEÇÃO VI - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

6.1. Os serviços devem compreender a realização de tradução/versão e revisão de textos jurídicos e

não jurídicos disponibilizados pela SCI/PGR, com observação das seguintes premissas:

6.1.1 A convocação dos  tradutores  para  prestação de serviços  será  procedida de forma

rotativa,  por  ordem  de  credenciamento  homologado,  ou  seja,  o  primeiro  credenciado  será

convocado primeiramente, e assim sucessivamente;

6.1.2 A cada serviço solicitado,  a SCI/PGR atualizará a sequência de credenciados,  em

ordem  cronológica,  passando  para  o  fim  da  “fila”  o  credenciado  que  acabou  de  receber  a

solicitação;

 6.1.3 A ordem sequencial considerará também o prazo de devolução dos serviços;

6.1.4  Considerando  o  sistema  de  rodízio  para  encaminhamento  dos  textos  a  serem

traduzidos/vertidos ou revisados, não há garantia quanto ao volume de trabalho que será solicitado

a cada credenciado, uma vez que as demandas da SCI/PGR não seguem um padrão fixo;

6.1.5  Qualquer  novo  credenciado  entrará  como  último  na  sequência  (cronológica)  de

credenciados, atualizada no momento do novo credenciamento;

6.1.6 Os serviços serão requisitados formalmente por correio eletrônico, com a respectiva

ORDEM  DE  SERVIÇO  contendo  as  informações  pertinentes,  o  número  de  páginas

previsto/estimado, o par de idiomas de especialização, o regime de execução (normal ou urgente) e
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o prazo máximo de entrega da tradução/versão ou revisão;

6.1.6.1  Será obrigatória  a  confirmação  de  recebimento  por  e-mail ou  por  outro

sistema que por ventura venha a ser implementado pelo CREDENCIANTE;

6.1.7  Os  textos  traduzidos/vertidos  ou  revisados deverão  ser  entregues  devidamente

adequados/corrigidos, sem custos adicionais para o CREDENCIANTE;

6.1.7.1 O prazo para entrega da adequação/correção dos serviços de tradução/versão

ou  revisão  será  definido  pelo  CREDENCIANTE,  considerando  o  volume  de  serviço  a  ser

adequado/corrigido e o regime de execução, limitado à metade dos prazos definidos nos subitens

7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3.

6.1.8  Os  documentos  traduzidos/vertidos  ou  revisados devem  ser  obrigatoriamente

executados no “Writer” do pacote  Libre Office e  enviados em formato digital  .odt e  .pdf, não

sendo aceito entregas em arquivos .doc ou qualquer outra extensão, respeitando,  na medida do

possível, a formatação inicial do documento original,  com tabelas, gráficos, imagens etc;

6.1.9 Os textos traduzidos/vertidos de/para os idiomas português, inglês, espanhol, francês,

italiano  e  alemão,  ou  revisados,  deverão  conter  na  última  página  “selo” elaborado  pela  SCI,

constante no ANEXO I;

6.1.10  As traduções/versões  e revisões deverão estar identificadas pelo profissional que

executou os serviços na última página; conforme ANEXO J;

6.1.11 Não devem ser acrescidas notas de rodapé, ou qualquer outra informação que não

conste do texto original;

6.1.12 Não utilizar indicação/logo da empresa credenciada;

6.1.13 A SCI terá o prazo de 10 (dez) dias para acusar o recebimento do serviço;

6.1.14  A SCI poderá realizar análise da qualidade dos serviços executados, a qualquer

tempo,  classificando-os  como  “Satisfatório”  ou  “Não  Satisfatório”, conforme  ANEXO  D,

estando o CREDENCIADO sujeito a descredenciamento conforme item 5;

6.1.15 Em situações excepcionais, como para a complementação de documentação de um

mesmo caso ou caso semelhante, ou situação considerada de extrema urgência, a SCI poderá não

obedecer a sequência cronológica dos credenciados, com vistas a garantir a coesão e entrega célere

do documento final;
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6.1.16 Será automaticamente excluído do rodízio o  CREDENCIADO que não mantiver

atualizada, durante a vigência do credenciamento, a documentação apresentada na habilitação.

SEÇÃO VII - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços de tradução/versão e/ou  revisão de textos, deverão ser executados na seguinte

proporção:

7.1.1. Prazo para regime NORMAL

a) Tradução ou versão: 8 (oito) laudas por dia útil (a ser entregue até às 18h)

7.1.2. Prazo para regime de URGÊNCIA

a) Tradução ou versão: de 9 (nove) a 20 (vinte) laudas por dia útil (a ser entregue  até  às

18h)

7.1.3. Prazo para entrega de serviços de revisão de tradução/versão:

a)  Serviços de revisão de tradução ou versão em regime  NORMAL:  metade do prazo

definido no item 7.1.1.

b) Serviços de revisão de tradução ou versão em regime  URGENTE:  metade do prazo

definido no item 7.1.2.

7.2 O prazo para a entrega dos serviços começa a contar a partir da confirmação do recebimento da

mensagem  eletrônica  pelo  CREDENCIADO,  que  tem  até  8  (oito)  horas  para  confirmar  o

recebimento e a execução do trabalho, no caso de regime normal. Se o regime for de urgência, o

CREDENCIADO tem até 3 (três) horas para confirmar o recebimento e aceitar a execução do

trabalho.

7.2.1 A falta de confirmação do recebimento da mensagem após seu envio pela SCI ao

credenciado, será interpretada como recusa de realização do trabalho de tradução e/ou versão do(s)

texto(s) encaminhado(s).

7.3 Para efeito de contagem do prazo de entrega será levado em consideração o número estimado

de laudas do texto fonte e o regime de execução solicitado pela SCI.

7.4 Para efeito de pagamento, deverão ser levados em consideração o número de laudas do texto

traduzido/vertido ou revisado, o regime de execução e a Tabela de preços (ANEXO E);
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7.4.1  Considera-se  uma  lauda  1000  (mil)  caracteres  contados  eletronicamente  pelo

processador de texto do programa Libre Office, descontados os espaços em branco.

7.5 Laudas incompletas serão pagas proporcionalmente ao número de caracteres, computados até 3

dígitos após a vírgula, não sendo aceitos arredondamentos.

7.6 No caso de idiomas que utilizam ideogramas na escrita, a referência para fins de pagamento

será sempre o texto que apresentar maior número de caracteres, seja ele o texto original ou o final.

SEÇÃO VIII – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE

O CREDENCIANTE fica obrigado a:

8.1 Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias à execução dos

serviços;

8.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços,  com vistas a seu

perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as

falhas  detectadas  e  comunicando  ao  CREDENCIADO as  ocorrências  de  quaisquer  fatos  que

exijam medidas corretivas;

8.3  Conferir  os  serviços  discriminados  na  contratação  e  registrar  as  divergências  quanto  à

qualidade e prazos previstos;

8.4 Atestar a execução do objeto por meio de servidor(es) especificamente designado(s);

8.5 Efetuar  o  pagamento  dos  serviços  realizados  pelo  CREDENCIADO de  acordo  com  as

condições estabelecidas neste Projeto Básico, especialmente a Tabela constante do ANEXO E.

8.5.1 Os créditos decorrentes dos serviços prestados pelo CREDENCIADO e aprovados

pelo CREDENCIANTE ocorrerão após o cumprimento das formalidades contratuais e legais;

8.6 A administração reserva-se o direito  de  exercer,  quando lhe  convier,  fiscalização sobre  os

serviços contratados, e ainda, aplicar as penalidades previstas neste instrumento ou descredenciar o

fornecedor caso descumpra quaisquer das prescrições estabelecidas;

8.7 Será(ão) nomeado(s) Gestor(es) do Contrato, que ficará(ão) responsável(eis) pela fiscalização e

acompanhamento da execução do objeto contratado, devendo fazer anotações e registros de todas

as  ocorrências,  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das  falhas  ou  defeitos
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observados para o fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota

fiscal/fatura quando do recebimento definitivo, o que não exclui nem reduz as responsabilidades

do CREDENCIADO;

8.8  O(s) Gestor(es) do Contrato terá(ão) poderes para:

a)  definir  toda  e  qualquer  ação  de  orientação,  gerenciamento,  controle  e  acompanhamento  da

execução do Contrato, determinando as providências cabíveis;

b) suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, quando estes não

estiverem sendo executados dentro dos parâmetros estabelecidos nesta contratação, submetendo o

caso ao Secretário de Administração para decisão.

SEÇÃO IX – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

Ao CREDENCIADO cabe:

9.1 Executar o serviço conforme as condições estipuladas neste Edital;

9.2  Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,  com  observância  às

recomendações de boa técnica, normas e legislação;

9.3 Cumprir os prazos previstos nas requisições de serviços, respeitando-se as condições deste

Edital;

9.4 Dar ciência imediata ao  CREDENCIANTE, com antecedência mínima de metade do prazo

previsto para a entrega, dos motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços

dentro do prazo previsto na requisição de serviço(s);

9.5 Comunicar ao  CREDENCIANTE,  por escrito,  quando verificar condições inadequadas ou

iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;

9.6 Dar ciência imediata ao CREDENCIANTE, de forma fundamentada, sobre a impossibilidade

de  executar  os  serviços  dentro  do  prazo  previsto  na  Ordem  de  Serviço  (OS),  sob  pena  de

cancelamento  do  serviço  e  encaminhamento  para  o  próximo  credenciado,  sem  prejuízo  da

aplicação de sanções;

9.7 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados;

9.8  Responsabilizar-se  pelo  bom  funcionamento  do  seu  correio  eletrônico,  bem  como  pelo
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recebimento e entrega dos documentos a serem traduzidos/vertidos/revisados;

9.9  Executar  os  serviços  no  prazo  correspondente  ao  regime  de  execução  determinado pelo

CREDENCIANTE;

9.10 Responsabilizar-se pela fidedignidade dos textos traduzidos/vertidos/revisados, sem alterar o

significado do texto original;

9.11  Executar  diretamente  os  serviços  contratados,  sem  transferência  de  responsabilidade  ou

subcontratação;

9.12 No caso de  CREDENCIADO pessoa física, as traduções/versões  devem ser identificadas

com o nome e CPF de quem realizou o serviço, conforme ANEXO J.

9.13  Tratando-se  de  CREDENCIADO pessoa  jurídica,  as  traduções/versões  devem  ser

identificadas com nome e CNPJ da empresa, ANEXO J;

9.14 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a

manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado, ANEXO C;

9.15 Manter  sigilo,  sob pena  de responsabilidade civil,  penal  e  administrativa,  sobre qualquer

assunto de interesse do CREDENCIANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão

da execução dos serviços, ANEXO C;

9.16 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CREDENCIANTE,

cujas reclamações se obriga a atender;

9.17 Manter atualizada a documentação apresentada para credenciamento;

9.18 Revisar,  sem custo adicional,  as  traduções/versões sob sua responsabilidade,  a pedido do

CREDENCIANTE, em até metade do prazo original;

9.19 Usar os termos oficias previstos na portaria PGR/MPF Nº 618, DE 12 de agosto de 2014;

executar os trabalhos no Writer do pacote Libre Office; enviar os documentos nas extensões .odt

e .pdf; manter o padrão original dos documentos. Segue link da portaria:

http://intranet.mpf.mp.br/areas  -tematicas/gabinete-pgr/cooperacao-internacional/admin/  

documentos/diversos/portaria-pgr-mpf-no-618-2014-nomenclatura-de-orgaos-e-cargos-do-mpf-

em-lingua-estr  angeira  

9.20  Sempre  que  solicitado,  o  CREDENCIADO deverá  encaminhar  novo  Termo  de  Sigilo

assinado, sem prejuízo do seu envio no momento do credenciamento;
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9.21 Usar nas versões/traduções termos disponibilizados pela CREDENCIANTE.

9.22 Quanto às vedações:

Não será permitido/admitido:

9.22.1 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 e dos Estados, sob pena de rescisão contratual;

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

informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o

consentimento prévio e por escrito do CREDENCIANTE;

9.22.3 Utilizar o nome do CREDENCIANTE, ou sua qualidade de CREDENCIADA, em

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

e impressos, sem o consentimento prévio e por escrito do CREDENCIANTE;

9.22.4  Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, sem prévia e

expressa anuência do CREDENCIANTE;

9.22.5 Caucionar ou utilizar a contratação para quaisquer operações financeiras, sob pena

de rescisão contratual.

9.23 Quanto às obrigações gerais:

9.23.1 Manter,  durante todo o período de vigência do Contrato,  todas  as  condições  de

habilitação  e  qualificação  que  ensejaram  sua  contratação  enumeradas  no  respectivo  edital  de

credenciamento;

9.23.2 Disponibilizar o endereço comercial, telefone e uma conta de e-mail para fins de

comunicação entre as partes, mantendo-os atualizados;

9.23.3 Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas internas da Procuradoria Geral da

República relativa à segurança e proteção ambiental.

SEÇÃO X – DA VIGÊNCIA

10.1  O  presente  credenciamento  terá  a  vigência  de  60 (sessenta)  meses,  contados  de  sua
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homologação.

10.2  Cada  interessado  que  tiver  sua  solicitação  de  credenciamento  homologada  será

CRENDENCIADO e  assim  permanecerá  enquanto  houver  interesse  por  parte  do

CREDENCIANTE.

SEÇÃO XI – DO REAJUSTE

11.1 A tabela de preços constantes do ANEXO E poderá ser reajustada na periodicidade mínima

de 01 (um) ano, contada da data da publicação da primeira homologação de credenciamento, tendo

como limite máximo a variação do IPCA/IBGE, ou em conformidade com outros dispositivos

legais que venham a ser editados pelo Poder Público.

SEÇÃO XII - DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Não será permitida subcontratação do objeto.

SEÇÃO XIII – DO RECEBIMENTO

13.1. Os serviços executados pelos  CREDENCIADO  serão recebidos em meio eletrônico e/ou

físico  por  servidor  previamente  designado  pela  SCI/MPF,  que  procederá  à conferência  e

verificação da sua conformidade com as condições estabelecidas neste credenciamento.

13.2. Caso não haja nenhuma impropriedade explícita, será realizado o recebimento provisório,

dos serviços de tradução/versão ou revisão por meio de aceite no documento físico ou envio de

mensagem de correio eletrônico;

13.2.1 A CREDENCIANTE enviará mensagem eletrônica (e-mail) confirmando, em até

10 (dez) dias, o recebimento definitivo e autorizando o CREDENCIADO a emitir sua Nota fiscal/

Fatura, ou recibo RPA, a ser encaminhado à área gestora do credenciamento entre o 1º (primeiro) e

5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

13.2.2 O  CREDENCIADO, tanto pessoa física ou jurídica, deverá  aguardar a confirmação do
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atesto definitivo do recebimento dos serviços para efeito de emissão da NF e posterior recebimento

do crédito pelos serviços prestados. 

13.3.  O  recebimento  dos  serviços  não  exclui  as  responsabilidades  civil  e  penal  do

CREDENCIADO,  assim  como  a  necessidade  de  adequação/correção posterior  do  material

traduzido, sem custos adicionais.

13.4  A Nota de Empenho substitui o instrumento de contrato, nos termos do art. 62, caput e § 4º da

Lei  8.999/93,  e  a  CREDENCIADA passa  à  condição de  CONTRATADA,  sem prejuízo  das

disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/93.  Além disso, o edital do credenciamento

contendo o Projeto Básico constitui-se parte integrante do contrato.

SEÇÃO XIV– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1  O  CREDENCIANTE efetuará  o  pagamento  ao  CREDENCIADO pelos  serviços

efetivamente prestados em até 30 (trinta) dias contados do atesto da fatura ou nota fiscal, por meio

de depósito em conta-corrente, mediante Ordem Bancária.

14.2 O CREDENCIADO deverá emitir e enviar Nota fiscal/recibo entre o 1º e o 5º dia do mês

subsequente, referente aos serviços prestados à SCI no mês anterior. Somente poderá ser incluído

na Nota Fiscal/Recibo os serviços entregues até o último dia útil do mês anterior, após o devido

atesto pelo fiscal.

14.3 A Nota fiscal/Recibo deverá especificar os serviços prestados, incluindo o número da Ordem

de Serviço. Não serão aceitos manuscritos, ANEXO F – Modelo de Recibo RPA e ANEXO G –

Discriminação dos Serviços em Notas Fiscais.

14.4 A liberação para pagamento da nota fiscal/recibo ficará condicionada ao atesto do Gestor do

Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993.

14.5  O pagamento  poderá  ser  efetuado  parcialmente  na  pendência  de  liquidação  de  qualquer

obrigação  financeira  que  for  imposta  ao  CREDENCIADO,  em  virtude  de  penalidade  ou

inadimplência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

14.6 Qualquer atraso acarretado por parte do CREDENCIADO na apresentação da fatura ou nota

fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará na interrupção da
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contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a regularização da

situação.

14.7  Para efeito de pagamento, considerar-se-á paga a fatura na data da emissão da Ordem

Bancária.

14.8 Nos casos  de eventuais atrasos de pagamento,  desde que o  CREDENCIADO não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida

pelo CREDENCIANTE, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo

I = (TX/100), assim apurado:  I = (6/100)    I = 0,00016438

          365                                          365

Em que:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;

EM = Encargos moratórios;

N =  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

14.9 Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior na hipótese de eventual pagamento

antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto nº 93.872/1986.

14.10  No  caso  de  credenciados  pessoa  jurídica,  enviar,  junto  com a  nota  fiscal  dos  serviços

prestados, a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União

– Receita Federal, o Certificado de Regularidade do FGTS – Caixa Econômica Federal e a CNDT

– Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

14.11 Caso o CREDENCIADO seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

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

juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos

tributos e contribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006.
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14.12  Caso  o  Credenciado  seja  registrado  como  profissional  autônomo,  deverá  apresentar,

mensalmente, cópia do comprovante de quitação do ISS autônomo e da respectiva GPS – Guia de

Recolhimento da Previdência Social,  para que não seja  efetuada  a  retenção do Imposto  sobre

Serviços – ISS e da contribuição relativa ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. 

SEÇÃO XV– DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

15.1 Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes do edital terão seus requerimentos de

credenciamento aprovados pela Administração, sendo submetidos à homologação do Secretário de

Administração;

15.2.  O  Secretário  de  Administração  realizará  a  homologação  de  cada  credenciamento,  após

instrução  da  Coordenadoria  de  Licitações  e  Disputas  Eletrônicas  (CLDE)  e  SCI,  devendo  a

CREDENCIANTE disponibilizar em sua página da Transparência, na internet, cópia do termo de

homologação, no endereço www.transparencia.mpf.mp.br.

SEÇÃO XVI– DOS RECURSOS

16.1.  O  tradutor,  pessoa  física  ou  jurídica,  cujo  requerimento  for  considerado  inepto,  poderá

interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão,  assegurada a

ampla defesa e o contraditório.

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 O atraso injustificado e a inexecução total ou parcial do contrato sujeitarão a CONTRATADA

às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 2/2020 - MPF:

17.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

significativos para a CONTRATANTE, não interfira diretamente na execução do objeto e não

comprometa prazos e/ou serviços;

17.1.2  Multa  moratória  por  dia  de  atraso  injustificado  sobre  o  valor  da  parcela
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inadimplida, a ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da

Guia de Recolhimento da União (GRU) pela CONTRATADA, nos seguintes percentuais:

· 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida,ou sobre o valor da fatura correspondente ao período que tenha ocorrido a falta, até o

limite de 10% (dez por cento);

17.1.3  Multa  compensatória  decorrente  da  inexecução  parcial  ou  total  do  objeto

contratado e será aplicada nos seguintes percentuais:

· 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida ou sobre o valor a fatura correspondente

ao período que tenha ocorrido a falta, em caso de inexecução parcial;

· 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de inexecução total;

17.1.4  Suspensão  do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração,

nos termos do art. 87, III, da Lei 8.666, de 1993, pelo prazo de até dois anos;

17.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto  durarem  os  motivos  que  deram  causa  à  aplicação  da  penalidade  ou  até  que  seja

promovida a reabilitação da empresa perante à Administração, que será concedida sempre que a

CONTRATADA ressarcir  a CONTRATANTE pelos prejuízos  causados e  após o decurso de 2

(dois) anos da aplicação da penalidade;

17.2 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93 as empresas e os

profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

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

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

atos ilícitos praticados.

17.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  Contratada,  observando-se  o  procedimento

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

17.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator,  o caráter  educativo da pena,  bem como o dano causado à Administração,
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observado o princípio da proporcionalidade.

17.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.6 Desconto Do Valor Da Multa  – Se o valor da multa  não for pago por meio de Guia de

Recolhimento  da  União  –  GRU,  será  automaticamente  descontado  dos  créditos  que  a

CONTRATADA vier a fazer jus perante a CONTRATANTE, descontado da garantia ou cobrado

judicialmente.

SEÇÃO XVIII- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1  A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste Edital  correrá  à  conta de recursos

consignados ao Ministério Público Federal.

SEÇÃO XIX - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

19.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências ou impugnar este Edital de

credenciamento.

19.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 3 dias úteis,

a contar da data de protocolização do requerimento Administrativo, respeitando a ampla defesa e o

contraditório.

19.3.  Acolhida a impugnação ao ato convocatório,  será designada nova data para a retificação

desse procedimento.

SEÇÃO XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos relativos

a este Credenciamento.

20.2. Aplicam-se ao presente credenciamento o disposto na Lei nº 8.666/1993 e demais normas

legais pertinentes.

20.3.  Qualquer  esclarecimento  relativo  ao  presente  credenciamento  poderá  ser  requerido,  por
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escrito, à CLDE/PGR. Também poderão ser solicitadas informações pelo telefone (61)3105-5863

ou via correio eletrônico: pgr-licitacao@mpf.  mp  .br  .

20.4. Informações relativas à classificação desse credenciamento serão disponibilizadas no portal

do MPF na Internet, no endereço eletrônico www.tra  nsparencia.mpf.mp.br  .

20.5 Os casos omissos serão resolvidos com fundamento nas disposições da Lei nº 8.666/93, nos

princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir

eventuais lacunas.

SEÇÃO XXI – DO FORO

21.1.  As  questões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento,  que  não  possam ser  dirimidas

administrativamente,  serão  processadas  e  julgadas  na  Justiça  Federal,  no  Foro  da  cidade  de

Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal.

SEÇÃO XXII – ANEXOS

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

ANEXOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I e J

Brasília, 30 de março de 2021

LEONARDO SANTOS DA COSTA

Presidente CPL
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

1.1  O  presente  instrumento  tem  por  objeto  o  CREDENCIAMENTO  de  Pessoas  Físicas  e/ou

Jurídicas  para  prestação de  serviços  de  tradução/versão  e  revisão COMERCIAL de  textos  e

documentos comuns, técnicos, jurídicos e não jurídicos, do português para idiomas estrangeiros,

tradução desses idiomas para o português, bem como de idioma estrangeiro para outro, com o

objetivo  de  atender  às necessidades  da  Secretaria  de  Cooperação  Internacional do  Ministério

Público Federal (SCI/MPF), conforme demanda.

1.2  Poderão  habilitar-se,  para  o  CREDENCIAMENTO,  exclusivamente  as  pessoas  físicas  e

jurídicas  que  atendam às  condições  deste  Projeto  Básico,  Edital  e  seus  Anexos,  obedecida  a

legislação em vigor.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Da Contratação

Cabe à Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) executar e acompanhar, por delegação

do Procurador-Geral da República, pedidos de cooperação penal passiva distribuídos às unidades

do Ministério Público Federal (MPF) e dar seguimento a pedidos ativos, inclusive de extradição,

transferência de condenados, transferência de execução penal, recuperação de ativos, e a casos

cíveis  como  os  de  prestação  de  alimentos,  além  de  promover  e  incentivar  a  cooperação  e

interlocução entre o MPF e os órgãos estrangeiros, organismos e organizações internacionais com

funções equivalentes ou complementares, dentre outras.

Para que a Secretaria possa atuar de forma efetiva nos pedidos de cooperação feitos pelo

MPF a um estado estrangeiro, é necessário que os pleitos sejam analisados e traduzidos para o

idioma do país destinatário.

Assim,  é  importante  que  a  SCI conte  com  profissionais  que  prestem  serviços  de
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tradução/versão e revisão no maior número de idiomas possível, com destaque para o fato de que

os serviços a serem prestados de traduções/versões, em sua maioria, serão de textos jurídicos em

face das atribuições e das funções institucionais do MPF.

Cumpre  destacar  que  as  demandas  da  área abrangem não apenas  textos  jurídicos,  mas

também textos técnicos, com vistas a atender exigências decorrentes de tratativas com autoridades

estrangeiras e organismos internacionais.

Atualmente, a SCI conta com profissionais credenciados por meio do Edital 02/2016 (Proc.

1.00.000.015837/2015-92),  que  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços  de  tradução/versão

comercial de documentos de teor jurídico e não jurídico para idiomas diversos.

Considerando o término premente da vigência do mencionado Edital, e a necessidade de

realizar ajustes quanto aos prazos para a realização de pagamentos, critérios de descredenciamento

e valores praticados, faz-se necessário o lançamento de novo edital de credenciamento.

A expectativa  é  a  de  que,  com o novo credenciamento,  o  MPF possa  contar  com um

número ainda maior de diferentes idiomas. Assim,  deverá ocorrer uma redução da quantidade de

solicitações de avulsas.

A opção pelo credenciamento, embora não se trate de uma modalidade de licitação, tem

como objetivo  tornar  pública  e  lícita  a  metodologia  de  escolha  do  prestador  do serviço  a  ser

contratado pela Administração por inexigibilidade de licitação. Ademais, tal procedimento visa dar

transparência às ações do Ministério Público Federal no que  se refere à contratação de pessoas

físicas e jurídicas para fornecimento dos serviços.

Com fundamento no art.  25,  caput,  da Lei nº 8.666/1993 em  razão da inviabilidade de

competição e da uniformidade de preços entre os prestadores do serviço, a presente contratação

possibilitará à Administração manter uma lista de credenciamento com maior número possível de

Tradutores Comerciais à sua disposição por um período de até 60 (sessenta) meses, de forma a não

prejudicar a prestação das informações jurídicas no tempo demandado diante de sua urgência.

O Credenciamento é um conjunto de procedimentos por meio dos quais a Administração

habilita,  mediante  chamamento  público,  todos  os  prestadores  aptos  e  interessados  em realizar

determinados serviços. Desse modo, o interesse público é melhor atendido com a contratação do

maior número possível de prestadores simultâneos.
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Para Marçal Justen Filho, “não haverá necessidade de licitação quando houver número

ilimitado de contratações e (o) quando a escolha do particular a ser contratado não incumbir à

própria Administração. Isso se verifica quando uma alternativa de contratar não for excludente de

outras, de molde que todo o particular que o desejar poderá fazê-lo. (...) Nas hipóteses em que

não se verifica a excludente entre as contratações públicas, a solução será o credenciamento. (...)

O credenciamento envolve uma espécie de cadastro de prestadores de serviços ou fornecedores. O

credenciamento é ato pelo qual o sujeito obtém a inscrição de seu nome no referido cadastro.”

O sistema caracteriza-se pela ausência de competição entre os fornecedores, pois todos os

credenciados terão chance de serem contratados pelo MPF.

É possível, a qualquer tempo, que os interessados no credenciamento possam, dentro do

prazo de vigência, realizar o seu cadastramento, via inclusão em lista de credenciados, observada a

ordem cronológica de solicitação e o respectivo idioma. Entretanto, a homologação ocorrerá de

acordo com o interesse da administração.

Na  Tradução  comercial,  os  valores  dos  itens  de  1  a  5  permanecem  os  mesmos,  sem

alterações, (ANEXO E). O acréscimo dos itens 6 e 7 segue a média dos pagamentos de traduções

de idiomas menos comuns  decorrentes das contratações diretas providenciadas  pela  Divisão de

Contratações Diretas (DICOD/SUBARP) e foram obtidos por meio de consulta a profissionais de

diferentes áreas, como forma de proporcionar maior atratividade aos interessados em função dos

preços,  por  conta da dificuldade  encontrada para  credenciar  pessoas  nessa línguas,  tais  como:

hebraico, lituano, croata, romeno etc.

2.2 Da Natureza dos Serviços

Com vistas à  obtenção de preços  e  condições  mais vantajosas para a  Administração,  a

prestação dos serviços será executada de forma contínua.

A prestação de serviços de tradução não deve sofrer solução de continuidade, visto que os

pedidos de cooperação internacional são frequentes e, por vezes, imprevisíveis e urgentes,  o que

exige respostas em curtos períodos de tempo.

Sendo assim, a vigência da presente contratação será de 60 (sessenta) meses, solução que

consideramos mais adequada, pois a interrupção dos serviços pode comprometer a continuidade 

das
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atividades das investigações jurídicas internacionais. Portanto, a execução do objeto deste Projeto

Básico deverá estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente.

Serão admitidos credenciamentos para qualquer idioma estrangeiro.

2.3 Do enquadramento do objeto a ser contratado

 Os serviços a serem prestados por meio da presente contratação são serviços comuns,

tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade dele esperados podem ser objetivamente

definidos por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. No entanto, no presente

caso, resta inviabilizada a competição, considerando a opção da Administração de selecionar todas

as  propostas  que  forem  consideradas  aptas  para  contratação,  caso  em  que  se  entende  que  o

interesse  público  será  melhor  atendido  com  a  possibilidade  de  contratação  do  maior  número

possível de Tradutores. Nesse sentido e conforme demais justificativas constantes do item 2.1,

impõe-se  a  contratação  por  meio  de  inexigibilidade,  com  fundamento  no  art.  25,  da  Lei  nº

8.666/93.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES

Remetido para o Edital

4. DOS   PRAZOS  DO  CREDENCIAMENTO

Remetido para o Edital

5. DO DESCREDENCIAMENTO

Remetido para o Edital

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remetido para o Edital

7. DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remetido para o Edital

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE

Remetido para o Edital

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

Remetido para o Edital

10. DA VIGÊNCIA
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Remetido para o Edital

11. DO REAJUSTE

Remetido para o Edital

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

Remetido para o Edital

13. DO RECEBIMENTO

Remetido para o Edital

14. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

Remetido para o Edital

15. DA HOMOLOGAÇAO DO CREDENCIAMENTO

Remetido para o Edital

16. DOS RECURSOS

Remetido para o Edital

17. DAS SANÇÕES

Remetido para o Edital

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Remetido para o Edital

19. DO FORO

Remetido para o Edital
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ANEXO A

MODELO DE REQUERIMENTO PARA PESSOAS FÍSICAS

Ao Senhor Coordenador de Licitações e Disputas Eletrônicas,

……...  (IDENTIFICAÇÃO  DO  REQUERENTE)  ……...,  brasileiro(a),  casado(a)/solteiro(a),

residente  e  domiciliado na  ……...,  portador  da carteira  de identidade  nº  ……...  e  do  CPF nº

……...,  tradutor,  vem  requerer  a  Vossa  Senhoria  sua  habilitação  no  Credenciamento  nº

…….../……..., com vistas à prestação de serviços de tradução/versão e revisão do idioma ……...

para ……... e vice-versa (indicação do(s) par(es) de idiomas a que se credencia), motivo pelo qual

faz constar as seguintes informações e documentos:

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo;

b) Identificação do interessado, referência a este credenciamento, número de telefone fixo, celular,

endereço residencial e comercial, dados bancários, indicação de endereço eletrônico (e-mail) e fac-

símile;

c) Indicação do(s) par(es) de idioma(s) a que se credencia;

d) Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

e) Cópia do documento de identidade;

f) Cópia da inscrição de contribuinte como profissional autônomo ou inscrição do Regime Geral da

Previdência Social – INSS;

g) Cópia da inscrição no cadastro  de contribuintes do Imposto sobre Serviços – ISS;

h) Curriculum vitae do proponente, demonstrando experiência jurídica como tradutor no(s) par(es)

de língua(s) para o(s) qual(is) está solicitando credenciamento;

h.1 Cópia do diploma de graduação e especializações, se houver;

i)  Atestado  de  capacidade  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que

comprove a execução de serviços de tradução e/ou versão,  com relevância em matéria jurídica,

declarado(s) no currículo mencionado na alínea “h”;

i.1) O atestado deverá conter:

- a identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica/física atestante;
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- uma síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante;

- manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s); e

- local, data e assinatura do atestante.

j) Termo de Confidencialidade pelo sigilo das informações a que tiver acesso, conforme modelo

constante no ANEXO C;

k) Declaração de Regularidade, ANEXO H;

l) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,

expedida pela Secretaria da Receita Federal.

m)  Certidão  Negativa  no  Cadastro  Nacional  de  empresas  inidôneas  e  suspensas  –  CEIS  da

Controladoria Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/  )  ;  

n)  Certidão Negativa no  Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União         

(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/

Inidoneos.html);

o) Certidão Negativa no Cadastro nacional de condenações cíveis por improbidade administrativa

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

Declara  que  prestará  os  serviços  de  tradução/versão e/ou  revisão de  textos  de acordo com as

especificações e termos constantes no  Edital  de Credenciamento nº …….../………, bem como

responsabiliza-se por atualizar as certidões e documentos necessários à prestação dos serviços.

Nestes termos, pede deferimento

Brasília, ……… de ……... de ……...

_____________________________

Nome – Tradutor Comercial
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ANEXO B

MODELO DE REQUERIMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS

Ao Senhor Coordenador de Licitações e Disputas Eletrônicas,

A Empresa ……... (Razão Social e nome de fantasia, se houver), cadastrada no CNPJ/MF

sob nº ……..., com sede na ……… (endereço completo), CEP: ……..., representada neste ato por

seu  ……...  (cargo),  ………  (nome  do  signatário),  vem  requerer  a  V.Sa. habilitação  no

Credenciamento nº …….../……..., com vistas à prestação de serviços de tradução/ versão e revisão

do(s) idioma(s) ……... para ……... e vice-versa  (indicação do(s) par(es) de idiomas a que se

credencia), motivo pelo qual faz constar as seguintes informações e documentos:

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo constante no ANEXO B;

b) Endereço, telefone e fax do local onde mantém sede ou representação em Brasília/DF, bem

como e-mail e telefone para contato com o responsável pelo credenciamento;

c) Indicação dos dias e horários de funcionamento;

d) Data e assinatura do representante legal;

e) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado;

f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria

em exercício;

g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando couber, estadual, relativo

ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o

objeto do credenciamento;

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND);

j) Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF);

k) Prova de regularidade trabalhista  (inexistência  de débitos inadimplidos perante a  Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da CLT/1943);

l) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de

acordo com o previsto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993;
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m) Certidão Conjunta Negativa de Débitos  Relativos  a  Tributos Federais  e  à Dívida Ativa da

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

n) Alvará de funcionamento;

o) Histórico dos principais trabalhos de tradução e versão realizados pela empresa, demonstrando

experiência com traduções, em matéria jurídica, no(s) par(es) de língua(s) para o(s) qual(is) está

solicitando credenciamento;

p) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que

comprove a execução de serviços de tradução e/ou versão,  com relevância em matéria jurídica,

declarado(s) no currículo mencionado na alínea “o”;

p.1) O atestado deverá conter:

- identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica/física atestante;

- uma síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante, matéria jurídica;

- manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s); e

- local, data e assinatura do atestante.

q) Termo de Confidencialidade pelo sigilo das informações a que tiver acesso, conforme modelo

constante no ANEXO C.

r) Declaração de Regularidade, ANEXO H;

s)  Certidão  Negativa  no  Cadastro  Nacional  de  empresas  inidôneas  e  suspensas  –  CEIS  da

Controladoria Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/  )  ;  

t)  Certidão Negativa no  Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União         

(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/

Inidoneos.html);

u) Certidão Negativa no Cadastro nacional de condenações cíveis por improbidade administrativa

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

Declara que prestará os serviços de tradução/versão e/ou revisão de textos de acordo com

as especificações  termos constantes no Edital de Credenciamento nº …….../……..., bem como se

responsabiliza por atualizar as certidões e documentos necessários à prestação dos serviços.

SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C – CEP 70050-900 – Brasília-DF
Tel. (61) 3105-5860 – Fax: (61) 3105-6766 – pgr-  licitacao  @mpf.mp.br  

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/Inidoneos.html
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/Inidoneos.html
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/


 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS

Nestes termos, pede deferimento

Brasília, ……... de ……... de ……...

_____________________________

Nome (Responsável)
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ANEXO C

MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Pelo  presente  Termo,  (nome,  nacionalidade,  estado  civil,  profissão,  endereço

completo, CPF e RG), obriga-se a manter absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação

a que tiver acesso em razão da execução dos serviços de tradução/versão ou revisão prestados ao

Ministério  Público  Federal  (MPF),  submetendo-se  às  sanções  civis,  penais  e  administrativas

decorrentes da divulgação e do uso indevido das informações constantes dos documentos a que

teve acesso.

(Local e Data)

___________________________________________

Nome, endereço e CPF do Tradutor ou Responsável
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ANEXO D

CONTROLE DE QUALIDADE DOS TEXTOS TRADUZIDOS / VERTIDOS / REVISADOS

Cada texto receberá o conceito “satisfatório” ou “não satisfatório”.

Será considerado “não satisfatório” se incluir, em qualquer de suas laudas:

a) três ou mais erros básicos, ou

b) dois erros básicos e mais de dois erros complementares, ou

c) nenhum erro básico e quatro ou mais erros complementares.

Será considerado “satisfatório” caso o número de erros seja inferior aos limites acima.

São considerados erros básicos:

a) erro de conjugação verbal;

b) erro de concordância entre sujeito e verbo;

c) erro no uso de pronomes;

d) uso de falsos cognatos;

e)  uso  de  palavra  inexistente  na  norma  culta  de  acordo  com  a  literatura  especializada  (e.g.,

dicionários, gramáticas e obras de uso de língua reconhecidas pelas instituições pertinentes, como

Real Academia Espanhola, Academia Brasileira de Letras, Oxford English Dictionary);

f) erro de ortografia;

g)  falta  de clareza na frase ou ambiguidade (se o sentido estiver  claro no texto original,  mas

ambíguo na tradução/versão ou revisão, isso constituirá um erro);

h) tradução/versão ou revisão excessivamente literal (palavra por palavra);

i)  tradução/versão ou revisão comprovadamente retirada de alguma ferramenta de tradução da

internet (por exemplo, um fragmento de texto com tradução do Google Translator);

j) uso de palavra de sentido diferente da usada no texto original;

k) erro de sintaxe (a ordem das palavras e outros elementos de uma frase devem respeitar as regras

gramaticais da língua para a qual se está traduzindo);

l) falta de tradução/versão ou revisão de parte substancial do texto original, de títulos, de frases;
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m) não utilizar as traduções oficiais previstas na portaria PGR/MPF nº 618, de 12 de agosto de

2014;

n) não respeitar a formatação original do texto.

São considerados erros complementares:

a) erro de pontuação;

b) erro de combinação de palavras (erro de “collocation”);

c) erro no uso de preposições ou omissão de preposição;

d) escolha de classe morfológica incorreta entre um grupo de palavras de mesma raiz (a raiz da

palavra  está  correta,  mas  a  classe  morfológica  escolhida  está  errada;  e.g.,  “safe”  no  lugar  de

“safety” ou “economy” no lugar de “economic”);

e) adição de texto não claramente incluído no original nos casos em que isso não seja necessário

para transmissão da ideia original;

f) erro de escolha na tradução/versão ou revisão de termo por falta de conhecimento técnico do

assunto;

g)  enviar  arquivos  não  elaborados  no  Writer  do  Pacote  Libre  Office  e  não  encaminhar  a

tradução/versão  ou revisão na extensão odt  e  .pdf,  ou em desrespeito  à  formatação inicial  do

documento original com tabelas, gráficos, imagens etc.
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ANEXO E

TABELA DE PREÇOS

Item Serviço de Tradução e/ou versão de texto Regime NORMAL
Valor 

Unitário 
(lauda)

1 Inglês x Português x Inglês R$ 36,00

2 Espanhol x Português x Espanhol R$ 36,00

3 Francês x Português x Francês R$ 36,00

4 Italiano x Português x Italiano R$ 36,00

5 Alemão x Português x Alemão R$ 41,00

6 Árabe, Coreano, Húngaro, Japonês, Mandarim, Neerlandês, Polonês, Romeno e Russo
x Português x Árabe, Coreano, Húngaro, Japonês, Mandarim, Neerlandês, Polonês, Romeno e Russo R$ 51,50

7 Língua Estrangeira x Língua Estrangeira R$ 51,50

8 Demais Idiomas x Português x Demais Idiomas R$ 77,00

9
Serviço de revisão de texto

Regime 

50% do valor
especificado

para
os serviços de

tradução/versão
(itens de 1 a 8)

Item Serviço de Tradução e/ou versão de texto Regime URGÊNCIA
Valor 

Unitário 
(lauda)

1 Inglês x Português x Inglês R$ 53,50

2 Espanhol x Português x Espanhol R$ 53,50

3 Francês x Português x Francês R$ 53,50

4 Italiano x Português x Italiano R$ 53,50

5 Alemão x Português x Alemão R$ 62,00

6 Árabe, Coreano, Húngaro, Japonês, Mandarim, Neerlandês, Polonês, Romeno e Russo
x Português x Árabe, Coreano, Húngaro, Japonês, Mandarim, Neerlandês, Polonês, Romeno e Russo R$ 77,00

7 Língua Estrangeira x Língua Estrangeira R$ 77,00

8 Demais Idiomas x Português x Demais Idiomas R$ 115,50

9 Serviço de revisão de texto
Regime

50% do valor
especificado

para
os serviços de

tradução/versão
(itens de 1 a 8)
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ANEXO F

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO (RPA)

Órgão Tomador: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MPF
CNPJ: 26.989.715/0050-90
Endereço: SAF Sul, Qd. 04, Conj. “C”
CEP: 70.050-900  –  Cidade/UF: Brasília/DF
Unidade Solicitante dos Serviços: Secretaria de Cooperação Internacional
Email: pgr-divisaofinanceira@mpf.mp.br

Dados do Profissional Credenciado

Nome: E-mail:

CPF: Telefone:

Endereço: PIS/PASEP/CI ou NIT:

Cidade/UF: CBO:

Ordem de Serviço
Versão/Tradução
ou Revisão

Idiomas Regime Laudas Valor

xx/2021 V ou T de xxx para xxx Urgente ou Normal 0,000 R$ 00,00

xx/2021 V ou T de xxx para xxx Urgente ou Normal 0,000 R$ 00,00

VALOR TOTAL:

Dados Bancários

Banco: Agência:

Domicílio Credor: Conta Corrente:

Declaro para os devidos fins que recebi pelos serviços descritos o valor de R$ xxx com as devidas
retenções legais.

____________________, _____/_____/_____

______________________________________
(Assinatura do credenciado)
** Enviar recibo em formato .pdf
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ANEXO G

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM NOTAS FISCAIS

Órgão Tomador: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MPF
CNPJ: 26.989.715/0050-90
Endereço: SAF Sul, Qd. 04, Conj. “C”
CEP: 70.050-900  –  Cidade/UF: Brasília/DF
Unidade Solicitante dos Serviços: Secretaria de Cooperação Internacional
Email: pgr-divisaofinanceira@mpf.mp.br

Discriminação:
Número da Ordem de Serviço:
Idioma: de xxx para xxx
Regime: normal ou urgente
Nº de Laudas: até 3 dígitos (sem arredondamentos)
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ANEXO H

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESA/PESSOA FÍSICA:

CNPJ/CPF:

NOME DECLARANTE: CPF

CARGO:

DECLARO,  nos  termos  da  Resolução  nº  39/2009  alterada  pela  Resolução  nº172/2017  do

Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de contratação junto ao Ministério Público

Federal:

O quadro societário desta empresa não possui/não possuo cônjuge(s), companheiro(s) ou

parente(s)  em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros

ocupantes  de  cargos  de  direção  ou  no  exercício  de  funções  administrativas,  ou  ainda de

servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e  assessoramento  vinculados  direta  ou

indiretamente  às  unidades  situadas  na  linha  hierárquica  da  área  encarregada  da  licitação,

consoante Resolução nº 172/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.

O quadro  societário  desta  empresa  possui/possuo,  cônjuge(s),  companheiros(as)  ou

parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de  membros

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,  ou  de servidores

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente  às

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, abaixo identificado(s):

Nome do Membro/Servidor: ____________________________________________

Cargo:_______________________________________________________________

Órgão de Lotação:____________________________________________________

Grau de Parentesco:___________________________________________________

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.
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LOCAL E DATA ASSINATURA

ANEXO I

SELOS PARA USO NA ÚLTIMA PÁGINA DAS TRADUÇÕES/VERSÕES
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ANEXO J

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO

Após o selo localizado na última página da  tradução/versão ou revisão, o credenciado deverá se
identificar da seguinte forma:

Fonte: Arial 8

SELO

Traduzido/Vertido ou Revisado por: (Nome do tradutor)
CPF: ……...

Traduzido/Vertido ou Revisado por: (Nome da empresa)
CNPJ: ……...
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