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ATA DE ltEGISTltO DE PltECOS

VALll)AI)E: 12(1)0ZE) l\'IESES

4'1'A N" o8/2o 1 6

Aos 01 de dezembro de 2016, no CONSEL]]O NAC]ONAL DO MINTS]'ERGO PUBLICO - CNMP.

localizado no SAIS (Setor de Administração l:ederal Sul), Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, em

Brasília - DF, o órgão gerenciador do Registro cle Preços, nos termos das Leis n" 8.666/93, 1 0.520/2002

e dos Decretos n's 5.450/2005, 7.982/2013, 8.250/2014 e das demais normas legais aplicáveis, conforme

a classificação das propostas coilsolidzlclas na Ata cle Julgamento de Preços, publicada no Diário OFIcial

cta União, referentes ao Pregão Eletrõnico pala Reglstro de Preços, homologado pelo Sr. Ordenador de

Despesas, às fls. 494 do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços pala o eventual

fornecimento de combustível automotivo, na moclítlicla(te de pregão com sistema de registro cle preços,

tendo sido os refêrídos preços oferecidos pela empresa cujit proposta foi classificada em I' e declítrítdit

vencedora no certame acima numerado.

Lote l

Forneccclor Registrado: 131{ASAI, COMBUSTÍVEIS LTI)A

CNPJ: O0.097.626.000 1/68

Endereço: S.l.A Sul, quadra 02C conjunto C -- Brasília/DF
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Fode/Fax: 6 1- 3046-6070/ 61-99699-9776/ 3233-3890

E-mail: fi-costa@brasal.com.br

CLÁUSULA 1 - DO Ol!.FETO

1. 1 . Prestação dos serviços de lornecimeilto de coiiibustíveis, conforme tabela abaixo e especificações

constantes do Tenho de Referência (Anexo 1) e das cláusulas e condições estabelecidas do Edital cla

Pregão n' 34/201 6 do CNMP.

IT. Descrição CNMP . PROF ESPB{U PRRI Quant.
Total

Preço por
litro ANP Percentual de

desconto %

Gasolina

I'iPO "C''

l comum, 1 8.000 8.000

aditivada

3.000 4.500 33.500 3,608 13, 10

1.2. Os preços dos combustíveis não deverão exceder à média de seu respectivo valor, por litro,

praticado no mercado vardista, na data de seu fornecimento, dc acordo com publicação semanal da

ANP, disponibilizttda no sítio www.anl).g11y:U

1 .3. Havendo divergência, na data do seu fornecimento, entre o valor indicado na bomba e t\ média cic

seu respectivo valor, por litro, praticado no mercado varcjista, considerando a publicação da /\gência

Nacional de Petróleo -- ANP, o percentual de desconto incidirá sol)rç o menor valor. \
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CLÁUSULA ll l)A VAl- ll)AI)E 11 1)0 REA.JUSTAMENTO l)OS I'ltEÇOS

2. 1 . A presente Ata de Registro de Preços teia a validade de 1 2 (doze) meses, a partir da sua assinatura

2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados seixo Hinos e irreajustáveis, excito nas hipóteses

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea ''d'' do incisa ll do art. 65 d{

Lei n.' 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado

2.3. Mesmo comprovada a oconência de situação prevista na alínea ''cl'' clo incisa lr do ait. 65 da Lei n.'

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar pol cancelar a Ata e iniciar outro

processo licitatório

2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do rcgistro, c

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

pelo CNMP pala a devida alteração do vttlor registrado em Ata.

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

contratações que dela poderão advir, facultancJo-se a realização de licitação específica para a aquisição

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do rcgistro prcfeiência de fornecimento em igualdade dc
condições

CLÁUSULA lll - l)AS PENALll)AI)ES

3. 1. Com fulcro no artigo 7' da Lei 1 0.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei n' 8.666/93, a Administração

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjuclicatáríos tts seguintes penalidades, sem

prquízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertências

b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, a contar (ta comunicação oficial, nas

seguintes hipóteses do item 1 1 DAS PENALIDADES do Termo de Referência.

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 incisa anterior.
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3.2 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, poden(to ser aplicadas isoladas ou,

cumulativ:\mente, no caso de multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa

(alt. 87, $ 2' da Lei n' 8.666/93).

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

cumulativamente, no caso de multa, sem prejuízo cle outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa

(ilrt. 87, 1? 2' da Lei n' 8.666/93).

3.4 No ci:lso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data cla

intimação para o pagamento, a importância sela descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a

que flzerjus a CONTRATADA ou ajuizada a dívida. consoante o li 3' do art. 86 e $ 1' do art. 87 da Le

n.' 8.666/93, acrescida de .juros moratórios de 1 ,0% (um por cento.) ao mês.

3.5 0s aros administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos lrl e TV, do ait. 87, da Lei n

8.666/93 e a constantes do art. 7' cla Lei n' 1 0.520/02, bem como a rescisão contnltual, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

3.6 De acordo com o artigo 88, da Lei n' 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos 111 c

TV do artigo 87 da inferida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, cm razão dos contratos

regidos pela citada lei

a) tenham sofrido comete'nação deflnitivtt poi praticarem, por meios ctolosos, fraudes fiscais no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado ates ilícitos visando a frustrar os ob.jetivos da licito\ção;

c) demonstrem não possuir idoneidt\cle para contratar com a Administra\ção

praticados

3.7 Dtt aplicação das penas clefínidas no ! I' e no art. 87, cla Lei n.' 8.666/93, excito pala ttquela

definida no incisa IV, caberá recurso no prazo (te 05(cinco) citas úteis da data cle intimação do ato

3.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no incisa IV, do art. 87, da Lei n.' 8.666/93, cttberá

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 lequericla

após 2 (dois) anos de sua tipllcitção.

3.9 Na comunicação da aplicação da penalicla(le de que truta o item anterior, serão int'armados o nome e

a lotação da autoridade que aplicou a sanção. bem como daquela competente para decidir sobre o

Processo n' o.oo.o02.000980/2016-04 Pregão Etetrõnico CNMP n' 34/2016 Página 'i de 7. \'l

i'tudo de alas ilícitos\ LI (



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉNO PÚBLICO

3.10 0 recurso e o lledido dt' reconsidcração deverão sel cnti'egucs, mediante recibo, nu selar (lc

protocolo do CONTliATANTE, localizltdo no cdilício Adail Bclmonte, situado no actor dc
Aclininistração Federal Sul, Qua(Ira 03 Lote 02, Brasí]ia/DF, nos dias úteis, (]as 131) às ]7h.

recLtrso

CI.ÁUSULA IV DA UTILIZAÇÃO l)A ATA E l)OS PREÇOS

4. 1 . A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos usuátios, desde que autorizados
pelo CNMP.

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

Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão n" 34/20 1 6.

4.3. Em cada tol-nccimento decorrente desta Ata, sótão observadas, quanto ao preço, as cláusulas c

condições constantes do Edital do Pregão n' 34/20 1 6, que a precedeu e integra o presente instrumento dc

compromisso.

4.4. A cada fornecimento, o preço unitário a sei pago será o constante da proposta apresentada, no

Pregão n' 34/20 1 6, pela empa'esa detentora da presente Ata, a qual também a integra

CLÁUSULA V - DO LOCAL E I'liAZO 1)0 FOliNECIMENTO

5.1 Fornecer o objeto cjesta licitação nos locais c nos mesmos prazos estipulados no Edital, conforme
estabelecido ilo item 4 do Termo cle Referência - Anexo l.

CLÁUSULA VI - DO PAGAbIENTO

6.1 Em tactos os fornecimentos, o pagamento será efetuaclo em até lO (dez) dias úteis, mediante

apresentação da Nota Fiscal em nome (to Conselho Nacional cio Ministério Público; CNI'J:
1].439.520/0001-11; End.: SAF SUL, Quadra 02, Lote 03, Edifício Adail Belmonte, CEP: 70070-600 -

Brasília/DF, devidamente atestada por servidor designado e acompanhada das respectivas comprovações

de regularidade para com os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais, mediante depósito em conta

bancária da Contratada, por Ordem Bancária. tÀ

CLÁUSULA Vll DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E ENllSSÃ0 DAS ORDENS l)E
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FORNECIA'LENTO

7.1. As aquisições tJo objelo da presente Ata de Regisfro de Preços serão autorizadas, conforme

necessidade, pelo Secretário de Administração do CNMP.

7.2. A emissão das ordens de fornecimento, sua retinicação ou cancelamento, total ou parcial serão

igualmente autorizados pelo Secretário de Administração do CNMP.

7.3 As autorizações para adesão a Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Presidente da
Comissão Permanente de Licitação - CPL do CNMP.

CLÁUSULA vivi- i)AS 0131{iGAçõES DA CON'riiAi'AI)A

8.1 Fornecer os combustíveis, em conformidade com as especificações estabelecidas no Instrumento

convocatório, em quantidildc e quillidade, nos prazos e forma estabelecidos;

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

lg.4 Ressarcir os danos causados, direra ou indiietamente, ao CNMP ou a terceiros, decorrentes de:

a) culpa ou dolo, durante o fornecimento do matéria

b) defeito ou má qualidade dos combustíveis, verificada durante sua utilização

8.6 Obedecer às normas e recomendações em vigor, editadas pelos órgãos oficiais competentes ou

entidades autónomas reconhecidas na sua área de atuaçãol

8.7 Observar as normas de segurança adotadas pela CONTRATANTE em suas dependênciasl

8.8 Prestar todos os esclarecimentos (luc Ihe lerem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo
prontamente todas as reclamações

CLÁusuLA ix DAS OBitiGAçõES i)A CONA'itA'rAN'i'E

9. 1 Relacionttr-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela ctectencia(ta

9.2 Cumprir e fazer cumllrir o disposto neste termo e no Edital de licitação;

9.3 Assegurar o ]ivre acesso dos emprega(]os da CONTRATADA, quando devidamente identifícttdos e

uniformizados, aos locais em que devam executar suas tarefasl

9.4 Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento dos materiais ora

contratados;

9.5 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das tbrinalidades
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leg t] is ;

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

9.7 Emitir o aceite do objeto contratado após verificação das especificações, rqeitando o que não estiver

de acordo por meio de notificação à CONTRATADA;

9.8 Receber os mtlteriais na forma e prazos estabelecidos neste termo e no Edital de licitação

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

lO.l. Integram esta Ata o edital do Pregão n' 34/2016 e seus anexos e a proposta da empresa: BltASAL
COÍVlliUSTÍVEIS LTI)A, classificada no certame supramencionado.

l0.2. Fica eleito o foro de Brasília - DF para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da
presente ata.

l0.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93 e l0.520/2002, Dccieto

7.982/20 13, Decreto 8.250/2014 e demais normas al)llcáveis

íviarciel Rube'ns da Silvêi
Preboelro/CPL

CNMP

CPI

BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA

RG Z,g .kq( / cpr: ss4.004.93 i-49
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