
CONSELHO
NACIONAL DO
MIMSTÉRIO PÚBnCO

MODALIDADE PREGÃO ELETRõNICO
PROCESSO N' o.oo.o02.000Ó30/2Ql6=3Q
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ATA N' 06A/2016

Aos 25 de novembro de 2016, no CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO CNMP,

localizado no SAFS (Setor de Administração Federal Sul), Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, em

Brasília DF, o órgão gerenciador do Registro de Preços, nos termos das Leis n" 8.666/93, 10.520/2002

e dos Decretos n's 5.450/2005 e 7.982/2013 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a

classificação das propostas consolidadas na Ata de Julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da

União, referentes ao Pregão Eletrõnico para Registro de Preços, homologado pelo Sr. Secretário de

Administração às fls. 401 do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para a eventual

contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente confeccionado

em gráfica para atender às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
Procuradoria-Geral da República (PGR), Procuradoria Regional da República I' Região (PRRI),

Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF) e Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU), na modalidade de pregão com sistema de registro de preços, tendo sido os

referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em I' e declarada vencedora no

certame acima numerado e registrar ainda, de acordo com a sequência da classificação no certame, a(s)

seguinte(s) empresas licitantes que aceitaram cotar os bens (ou serviços) com preços iguais ao do

licitante vencedor, para fins de formação de cadastro de reserva, como segue:

Lote l

Fornecedor Registrado: WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LETDA ME
CNPJ: O0.694.534/000 1 -65
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Endereço: SIBS Quadra 03 Conjunto C Lote 10 CEP 71.736-303 Núcleo Bandeirante

Brasília/DF

Fone/Fax:(61) 3386-1969/(61) 3386-8234

E-mail: wjgrafica(@uol.com.br/ wjgra6ica@gmail.com

Prazo de entrega: 30 dias

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de

expediente confeccionado em gráfica para atender às necessidades do Conselho

Nacional do Ministério Público (CNMP), Procuradoria-Geral da República

(PGR), Procuradoria Regional da República I' Região (PRRI), Procuradoria da

República no Distrito Federal (PRDF) e Escola Superior do Ministério Público

da União (ESMPU), conforme especificações constantes do Termo de Referência

(Anexo 1) e das cláusulas e condições estabelecidas do Edital do Pregão n' 25/2016 do

CNMP

LOTE l
Quantidades separadas

p41.!!gpaq!%

U.M. CNMP PRRI PRDF
T

It.

l

2

DESCRIÇÃO por órgão

TOTAL
+

Valor
Unit.
R$

RS
2,29

Valor
Total

RS
Bloco pautado, medindo 210 x 297
mm (l x a), em papel ap 75 g/m',
com timbre Ministério Publico
Federal, impressão 1/0 cor, com 20
(vinte) folhas
Bolsa para fichas de identificação
de livros. confeccionada em
cartolina branca 1 80g/m2, medindo
17x9cm(Axl) quando fechado,
com bolso frontal, tipo canguru,
bolso medindo 6x9cm(Axl) e UN
impressão de tabela de controle de
empréstimos de livros e timbre
BIBLIOTECA PRDF"

Conforme modelo existente no
orgao
Cartão de agradecimento em papel
especial telado 1 80 g/m:, medindo
]2 x 18,5 cm, timbrado, impresso UN 5.000 0em orientação paisagem na cor
preta, 1/0 cor, com relevo nas

0 0 o l oooo ' ''"''
RS

2.290,0o

0 0 2.000 0 0 2.000 RS
0,89

RS
1.780,00

3 0 1 5.000 R$
0,79

RS
3.950,00

2

G



Capa para processo administrativo,
em papel cartolina branca 1 80g/m',
dimensões 330 x 485 mm
(ABERTA). Com impressão na
capa de acordo com modelo
utilizado em cada um dos órgãos

T

4

X

UN 8.000 0 i l.OOO O 0 9.000
RS R$

0,78 7.020,00

par!!gpantes:.
Capa para processo judicial,
confeccionada em cartolina branca
180g/m:, medindo 36,0x25,5cm
(Axl) quando fecllada
(36,0x51,0mm(Axl) aberta), com
impressão na capa de Brasão e
Timbre "N41NISTERIO PUBLICO
FEDERAL PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO DISTRITO
FEDERAL". Conforme modelo

5 UN O 0 6.000 0 0 6.000 R$ RS
0,83 4.980,00

existente no órgão.
Elástico para processo na cor
branca, costura reforçada, com sigla
do órgão na cor preta, EM TODA
A SEJA EXTENSÃO, NAS
DIMENSOES 2,5 CM DE
ALTURA X 5,0 CM DE
COMPRIMENTO, MANTENDO
UM ESPACAMENTO ENTRE
AS SIGLAS DE 3,0 CM,
composição 70% poliéster e 30%
látex. Cinta medindo 4 cm de
largura e 25 cm de diâmetro não
tensionada.
Envelope branco tipobolsa,
medindo 1 1,5 x 16,5 cm (A X L),
em papel AP 90 g/m', com brasão e
timbre conforme modelo existente
no órgão, impressão 1/0 cor, pacote
com 100 (cem unidades)
Envelope tipo saco, confeccionado
em papel 90g/m:, na cor branca,
medindo 21,0x14,8cm(Axl), com
impressão de Brasão e Timbre

PUBLICO

RS
1 1.41 0,0

0
6 UN 2.000 100 2.000 3.05 l.ooo 8.150 RS

1,40

-

CT l O 0 3 35 0 38 R$ 1 RS
31,00 1 .085,00

t -F

MINISTERIO
FEDERAL" na cor preta,
correspondente
Pacote
Conforme

no lado
ao remetente.
1 00 unidades.

CT 0 0 10 0 0 10 RS li$
46,00 460,00

com
modelo existente

orgao.
Envelope em papel tipo telado, cor
branca, 240g/m', medidas 23 cm X
16,5 cm, com brasão da república e
timbre do órgão em relevo seco,
pacote com 100 (cela)Wnjdadq!
Envelope pardo, medindo 32,5 x 23
cm (A x L), em papel kraft natural
90 g/m', com brasão da república
e timbre do órgão, impressão l/l
cor, pacote com 100 unidades,
pacote com 1 00 unidades

no

9 CT l O 0 0 25 0 25
R$

189,0
0

RS
4.725,00

10 CT O

].
0 120 500 0 620 RS

39,00

li$
24. 1 80.0

0

3
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Envelope pardo tipo saco, com
brasão da república e timbre do
órgão, em papel kraft natural 90 g,
impressão 1/1 cor, medindo 240 x
!4Q Wn.P©91g1991JQglyliggÇlg:
Envelope pardo tipo saco, com
brasão da república e timbre do
órgão, em papel kraft natural 90 g,
impressão 1/1 cor, medindo 260 x
360 mm, pacote com 1 00 unidades.
Envelope pardo tipo saco, com
brasão da república e timbre do
órgão, em papel kraR natural 90 g,
impressão [/[ cor, medindo ]65 x
230 mm: pqçglg co !g0 yddadgs.
Envelope pardo tipo saco, com
brasão da república e timbre do
órgão, em papel kraR natural 90 g,
impressão 1/] cor, medindo 310 x
4 1 0 mllLplgçljqlgB 100 unidades
Envelope pardo sanfonado, com
brasão da república e timbre do
órgão, tipo saco em papel kraf:t
natural 110 g, medindo 265 x
365mm, impressão 1/1 cor, com 3
cm de largura nas laterais, pacote
com 100 unidades.
Envelope pardo sanfonado, com
brasão da república e timbre do
órgão, tipo saco em papel kraR
natural t 10 g, medindo 310 x
410mm, impressão 1/1 cor, com 3
cm de largura nas laterais, pacote
com 100 unidades.
Envelope em papel especial telado
180g/mz. 1/0 cor, acabamento em
relevo incolor timbrado, medindo
13 x 19,5 cm fechado, faca especial
e manuseio
Envelope personalizado Plan-
Assiste med. 22,5 x ll cm -

impressão 4/0, em papel branco AP l
90g/m'
Envelope personalizado Plan-
Assiste med. 23 x 16,5 cm -
impressão 4/0, em papel branco AP
90g/m2
Envelope personalizado Plan-
Assiste med. 32,5 x 27 cm --
impressão 4/0, em papel branco AP

11 CT

CT

50 120 00 0 -" '::. lt$
9.180,00

12 0 0 50

---+ .

RS R$
59,00 2.950,00

13

b

14

CT 20 0 00 0 20

-+

RS RS
39,00 780,00

40 200CT

CT

20 55 0 315 R$
75,00

R$
23.625,0

()

"' ,::. «T','15

[

16

20 30 0 250 0

120 0 120
R$ RS

129,5 15.540,0
00

17 UN 5.000 0 00 0 5.000
0,89 j 4.450,00

18 CI' 0 0 0 15 0 15
RS RS

89,00 1 1.335,00

19 CT 0 0 0 20 RS R$
99,00 ! 1.980,00

20 CT 0 0 0 15
RS R$

80,00 t 1.200,00



Impresso administrativo envelope
branco, tipo saco, medindo 34 cm x
24 cm, com brasão da república e
inscrição GABINETE DO
PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICAem relevo seco na
parte da frente, impressão da
inscrição "remetente"em tinta preta
no verso do envelope em papel ap
90 g/m2, pacote com 100 (cem)
unidades.
Impresso adnlínistrativo MPU folha
tamanho A-4 com brasão e timbre
do MPU, relevo seco. - em papel ap
120 g/m2 brqnçg:
Impresso administrativo MPU
folha tamanho A-4 com brasão e
timbre do MPU, 1/0 cor. - papel
branco aplZ5 gCp.2=
Impresso administrativo MPU
folha tamanho A-4 com timbre do
MPU (continuação), 1/0 cor. - em

jpapel ap 75 gá11&brancg=
Impresso administrativo MPU
folha tamanho A-4 com timbre do
MPU, relevo seco(continuação).
em papel ap 120 g/m2 branco.

Itnpresso administrativo n' 01,
Folha tamanho A-4, medindo 210 x
297 mm, em papel ap 120 g/m',
com brasão e timbre do Ministério
Publico Federal em relevo seco.
linpresso administrativo n' 08,
bolha tamanho A-4, medindo 210 x
297 mm, em papel ap 120 g/m:,
com timbre do Ministério Publico
Federal em relevo seco.
linpresso padronizado ''atestado de
comparecimento", em papel ap,
gramatura 75 g/m', formato a6
cor: branca. medindo 148 x 105
mm (c x 1), 1/0 cor, acabamento em
cola. com 50 folhas
Impresso padronizado "diário de
m.a.p.a." Em papel ap, gramatura
75 g/m', formato: a4, medindo 210
mm x 297 mEn (c x 1), cor branca,
bloco com 50 folhas - 1/1 cor,
acabamento em cola, impresso
frente e verso, com 50 folhas.
Impresso padronizado dilatação de
pupilas, em papel ap, gramatura 75
g/m2, na cor branca, 1/0, medindo
95 mm x 65 mm (c x 1), acabamento
em cola. com 1 00 folhas

21 CT 0 0 0 40 0 40 R$ 1t$
84,00 3.360,00

t
10 i o 1022 RES 0 0 0

R$ 1tS
80,00 800,00

23 RES 0 0 o lO o -. .Ei. .J:}.
24 RES 0 0 o lO o -' '::. RS

600,00

25 RES 0 o o lO o 10 RS RS
80,00 800,00

26 RES 0 0 0 40 0 40
RS

100,0
0

R$
4.000,00

27 RES 0 0 0 30 30
R$

105,0
0

li$
3.150,00

28 0 4()
7,00 280,00

29 BL 0 o o lO o R$
250,00

30 BL 0 0 óo l o
1'
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Impresso padronizado, "ficha de
pronto-atendimento odontológico
em papel ap, gramatura 75 g/na',
formato: a4, cor: branca, medindo:
297 mm x 2]0 mm (c x l),
acabamento em cola, com 50
folhas.
Impresso padronizado, "marcação
de consulta", em papel, gramatura
ap 75 g/m', cor: branca, medindo:
95 mm x 65 mm (c x 1), acabamento
em cola, com 100 folhas
Impresso padronizado "notificação
de receita especial retinoides
sistémicos", em papel ap, gramatura
57 g/m:, com canhoto picotado,
cor: branca, medindo: 230 mm x 85
mm (c x 1), acabamento em cola,
com 50 folhas - (198 mm e uma
parte de 36 mm como canhoto e
picota para destacar), constando
numeração fomeçjga pela qnvisa
Impresso padronizado "notificação
de receita, tipo b", em papel ap,
gramatura 57 g/m', com canhoto
picotado, cor azul, medindo 230
mm x 85 mm (c x 1), acabamento
em cola, com 50 folhas - cor: azul.
(198 mm e uma parte de 36 mm
como canhoto e pinote para
destacar), constando numeração
fomecida pel! !pyj$a
linpresso padronizado "orientações
para exames laboratoriais", em
papel ap, gramatura 75 g/m:,
formato: a5, cor: branca , medindo:
210 mm x 148 mm (c x 1), bloco
com 50 folhas - 1/0 cor.
acabamento em cola, çom 50
bolhas.

Impresso padronizado "orientações
para pesquisa de sangue oculto
e11a papel ap, gramatura 75 g/m',
formato: a5, cor: branca , medindo:
210 nlm x 148 mm (c x 1), bloco
com 50 folhas - 1/0 cor.
acabamento em cola, com 50 folhas

Impresso padronizado "orientações
para realização do holter", em papel
ap, gramatura 75 g/m', formato: a5,
cor: branca, medindo: 210 mm x
148 mm (c x 1), acabamento em
cola, com 50 folhas - 1/0 cor.
Impresso padronizado "preparo
para ultrassonografla abdominal
total", em papel ap, gramatura 75
g/m:, formato: a5, cor: branca,
ilaedindo: 210 mm x 148 mm (c x l)
- 1/0 cor, acabamento em cola, corri
50 folhas.

31 BL 0 0 0 150 0 150
RS RS

8,00 ' 1.200,00

+
32 BL 0 0 0 110 0 110 R$ RS

6,00 660,00

33 BL 0 5
R$

38,00

lts
190,00

34 BL o o o lO o 10
35,00 350,00

i+

35 BL 00 50 0 50 R$
8,00

RS
400,00

l

36 BL 00 15 0
15

R$ R$
1 0,00 : 1 50,00

37 BL 0 0 0 10 0 10 R$ RS
12,00 ; 120,00

.L

38 BL 0 o o lO o 10
RS : lt$

12,00 120,00

e



Impresso padronizado "piepaio
para ultrassonografia das vias
urinárias", em papel ap, gramatura
75 g/m', formato: a5, cor: branca,
medindo: 210 mm x 148 mm (c x l)
- 1/0 cor. acabamento em cola. cam
50 folhas
Impresso padronizado "preparo
para ultrassonografla pélvica", em
papel ap, gramatura 75 g/m',
formato: a5, cor: branca, medindo:
210 mm x 148 mm (c x 1) - 1/0 cor,
acabamento em cola, com 50 folhas
Impresso padronizado "receituário
comum", em papel ap, gramatura
75 g/m:, formato a5, cor: branca,
medindo: 210 mm x 148 mm (c x l),
bloco com 50 folhas - 1/0 cor.
acabamento em cola, com 50
folhas.
Impresso padronizado "sinais
vitais", em papel ap, gramatura 75
g/m:, formato a4 cor: branca,
medindo: 297 mm x 210 mm (c x l)

1/0 cor, acabamento em cola, com
50 folhas,
Envelope confeccionado em papel
kraR puro 1 14 x 229 mm. Envelope
tipo saco (envelope onde a aba
localiza-se na menor dimensão).
Confonne nbr 133 14/2009.
classificação(c6/c5), dimensões:
1 14 x 229 mm, com tolerância de
+/- 2 mm, confeccionado na cor
branca, com superfície e illassa
homogênea, espessura uni6ortne,
baixo índice de deformação devido
ao calor. Gramatura de 90 g/m', (de
acordo com a nbr nln-iso 536/2000
abnt). Pacotes com 100 (cem)
unidades, acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo
constar da embalagem: quantidade
e/ou peso líquido. Impressão 1/0
cor do timbre ministério público
federal. Exigência de apresentação
de cerflor ou fsc.

39 BL 00 15 0 15
R$ RS

l0,00 150,00

40 BL 0 00 15 0 15
RS RS

l0,00 ! 150,00

+

41 BL 00 0 500 0 500 RS RS
3,50 i 1.750,00

42 BL 0 o l o 20 0 20 RS F RS
15,00 300,00

43 CT 0 0 0 150 0 -;. ,:ã. RS
5.850,00



Envelope confeccionado em papel
kraft puro 229 x 162 mm.Envelope
tipo saco (envelope onde a aba
localiza-se na menor dimensão).
Confonne nbr 133 14/2009.
classificação (c5), dimensões: 229 x
162 ]nm, com tolerância de +/- 2
mm, com cor natural clara, com
superfície e massa homogênea,
espessura uniforme, baixo índice de

deformação .devido ao calor.
Gramatura mínima 90 g/m', (de
acordo com a nbr nm-iso 536/2000
abllt); os envelopes deverão ser
pintados em até 100 (cem)
unidades, acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo
constar da embalagem: quantidade
e/ou peso líquido. Impressão 1/0
cor do timbre ministério público
federal. Exigência de apresentação
de cerflor ou fsc.

Envelope tipo saco, sanfonado,
confeccionado em papel krafi 180
g/m2, pardo, medindo 47 x 3 1 x 14
cm. com aba de fechamellto

medindo 18 x 31 cm (a x 1), com
45. l iJlapressão do brasão e timbre na cor

preta contorne modelo do órgão,
no lado correspondente ao
!emitente. Pacote com 100
unidades

t

CT 000 200 0

«. ;l:. «T',.

l
CT 006 150 0 156

RS l RS
130,0 20.280,0
o l o

PASTA MODELO CRUZ,
FORMATO ABERTO: 75 X 66
cm, fechado: 35 x 23 cm. Papel
alcalino na cor branca, 240 gr/m',
acabamento com faca de corte
especial, 4 vincos, refllado,
doba-ado e embalado, conforme a
figura :

l l

?51étn

46 750 l o l o 0 0 750 RS RS
6,52 4.890,00

L
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Capa para processo em cartolina na
cor branca, com gramatura de 180
g/m2, medindo 530 x 350 mn] (L x
A) quando aberta, com impressão
na cor preta de Brasão e Timbre
Ministério Público Federal(na

primeira linha), Procuradoria
Regional da República da I' Região
(na segunda linha), Núcleo de
Ações Criminais Originárias(na
terceira linha)", com 6 (seis) vincos
paralelos distantes da borda lateral
direita em 235, 250, 265. 275. 285
e 295 mm, e com 4 (quatro)
perfurações, conforme modelo
existente no órgão

47 0 1.400 0 0 0 1.400 R$ RS
0,90 1.260,00

R$
VALOR TOrAL LOTE 1 1 206.000,

00

CLÁUSULA ll DA VALIDADE E DO ]iEAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a parti
da sua assinatura.

2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas

na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei n.' 8.666/93 ou de redução dos preços

praticados no mercado.

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do incisa ll

do art. 65 da Lei n.' 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar

por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições

do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o

Proponente registrado será convocado pelo CNMP para a devida alteração do valor

registrado em Ata.

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o CNMP não será

obrigado a Htrlnar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização

de licitação especíÊlca para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário

do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições

r

CLÁUSULA lll DAS PENALIDADES

9



3.1. Com fulcro no artigo /' da Lei lu.)zu/zuuz e artigos 8ó e 8/ cla Lei n' 8.óóó/v3,

a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou

adjudicatários as seguintes penalidades, sem prquízo das responsabilidades civil e

criminal:

a) advertência;

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

comunicação oficial, nas hipóteses previstas no item 10 Das Penalidades do Termo

de Referência -- Anexo l do Edital.

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

a Administração, por até 02 (dois) anos;

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

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

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

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

aplicadas isoladas ou, cumulativamente, no caso de multa, sem prquízo de outras

medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, Ê 2' da Lei n' 8.666/93).

3.3 As penalidades previstas neste Termo são independentes entre si, podendo ser

aplicadas isoladas ou, cumulativamente, no caso de multa, sem prquízo de outras

medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, $ 2' da Lei n' 8.666/93).

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

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

garantia prestada ou dos pagamentos a que dizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a

dívida, consoante o $ 3' do art. 86 e $ 1' do art. 87 da Lei n.' 8.666/93, acrescida de

juros moratórios de 1 ,0% (um por cento) ao mês.

3.5 0s atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos 111 e IV, do

art. 87, da Lei n.' 8.666/93 e a constantes do art. 7' da Lei n' l0.520/02, bem como a

rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

3.6 De acordo cona o artigo 88, da Lei n' 8.666/93, serão aplicadas as sanções

previstas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos

proÊlssionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:

a) tenham soüido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes

10
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fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

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

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

de atos ilícitos praticados.

3.7 Da aplicação das penas deÊlnidas no art. 87, da Lei n.' 8.666/93, exceto para

aquela deHlnida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data

de intimação do ato.

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

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

Nacional do Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de

intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua

aplicação

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

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

competente para decidir sobre o recurso.

3.10 0 recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante
recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício Adail

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

Brasília/DF, nos dias úteis, das 13h às 17h.

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS
4.1 . A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos usuários, desde

que autorizados pelo CNMP

4.2. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é

o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classi6lcação no Pregão n'
25/2016 .

4.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço,

as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n' 25/2016, que a precedeu e

integra o presente instrumento de compromisso

4.4. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta

apresentada, no Pregão n' 25/2016, pela empresa detentora da presente Ata, a qual

também a integra.
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CLÁUSULA V DO LOCAL E PliAZO DE ENTREGA

5.1. A entrega do objeto desta licitação obedecerá ao disposto no Anexo l do Edital

(Termo de Referência).

CLÁUSULA VI DO RECEBIMENTO

6.1 0 recebimento e aceitação do objeto deste Pregão obedecerão ao disposto no
Anexo l do Edital Termo de Referência.

CLÁUSULA Vll - DO PAGAMENTO

7. 1 0 pagamento será efetuado a favor do ]icitante vencedor nos termos especificados
no Anexo l do Edital Termo de Referência.

CLÁUSULA Vlll DA AUTORIZAÇÃO PARA AQuisiÇÃO E EMISSÃO
DAS ORDENS DE FORNECIMENTO

8.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas.

conforme a necessidade, pelo Ordenador de Despesa do CNMP.

8.2. A etnissão das ordens de fornecimento, sua retiílcação ou cancelamento, total ou

parcial serão igualmente autorizados pelo Secretário de Administração do CNMP.

8.3 As autorizações para adesão a Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo
Ordenador de Despesa do CNMP

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Entregar materiais novos, de primeiro uso, em conformidade com as
especificações estabelecidas no instrumento convocatórío, em quantidade e qualidade,
nos prazos e forma estabelecidos;

9.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais;

9.3 Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas os materiais:

a) que não estiverem em conformidade com as especificações;

b) em que forem detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade.

9.4 Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, ao CNMP ou a terceiros.
decorrentes de:

a) culpa ou dolo, durante a entrega do imaterial;

b) defeito ou má qualidade dos materiais, verificada durante sua utilização:
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independentemente da ocorrência do recebimento definitivo.

9.5 Acordar com a CONTRATANTE a data e a hora de entrega integral do material,

para recebimento pela Seção de Material e Património (SEMAT) do CONSELHO

NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO. O fornecimento parcelado poderá ser

admitido em situações especiais, a critério da Administração, mediante solicitação
formal da Contratada. A aceitação, por parte da Administração, do fornecimento

parcelado, não gera direito a recebimento parcial pela Contratada, sendo o pagamento

efetuado após o recebimento definitivo do quantitativo total dos materiais;

9.6 Obedecer às normas e recomendações em vigor, editadas pelos órgãos oficiais

competentes ou entidades autónomas reconhecidas na sua área de atuação;

9.7 Observar as normas de segurança adotadas pela CONTRATANTE
dependências;

9.8 Prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente todas as reclamações

em suas

CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1 0.1 Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por
ela credenciada;

1 0.2 Cumprir e fazer cumprir o disposto neste termo e no Edital de licitação;

l0.3 Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando

devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar suas
tarefas;

l0.4 Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao
fornecimento dos materiais ora contratados;

l0.5 Efetuar, com pontualidade, os pa

cumprimento das formalidades legais;

l0.6 Devolver à empresa o material que não possa ser corrigido, após sua substituição
por outro novo;

l0.7 Emitir o aceite do objeto contratado após verificação das especiíicações,

rejeitando o que não estiver de acordo por meio de notiülcação à CONTRATADA;
l0.8 Receber os materiais na forma e prazos estabelecidos neste termo e no Edital de

licitação.

CONTRATADAlamentosa e ã apos 0

13

#



CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

l l.l. Integram esta Ata o edital do Pregão n' 25/2016 e seus anexos e a proposta da

empresa: WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LETDA ME , classificada no
certame supranumerado.

1 1 .2. Fica eleito o foro de Brasília DF para dirimir quaisquer questões decorrentes

da utilização da presente ata.

11.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93 e
1 0.520/2002, Decreto 7.982/201 3, Decreto 8.250/2014 e demais normas aplicáveis.

Brasília, 25 de novembro de 2016

;üwÁl&bw g.s. á .cü
Pregoeira/êPL

CNMP

WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA ME
CNPJ: O0.694.534/0001 -65
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