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MINISTÉRIO PÚBI.ICO

EDITAL DE L{CITACAO N' 8G$/28}7 {$RP)

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO
PROCESSO N' ü.Qo.002.0ü0265/2017-44

UA$G - $9BeD}

ATA »X &XGi$1'Ke} ])E :PjZECO$

VALIDADE: 12 (DOZE) l\lIESES

ATA N' O$B/2ü17

Aos 12 de junho de 2017, no CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO - CNMP,

localizado no SAFS ÍSetor de Administração Federal Sul), Qliadra 2, Lote 3, Ed. Adail Beh-monte.

cm Eirasília DF, o órgão gerenciadoi do Registro de Preços, nos tenhas das Leis n': 8.666/93,

l0.520/2002 e dos Decretos n's 5.450/2005, 7.892/2013, 8.250/2014 e das demais normas legais

aplicáveis. conforme a classificação das propostas consolidadas na Ata de Julgamento de Preços.

publicada 110 Diário Oficial da União, referclltes ao Pregão Eletrõnico para Registro de Preços,

homologado pelo Sr. Ordenador dc Despesas às fls.305 do processo acima referenciado. RESOLVE

registrar os preços pciia o eventual fornecimento de material de expediente, 11a imodalicladc de

pregão com sistema de registro de preços, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa

Gula proposta foi declarada vencedora no certame acima numerado.

Lotes n' .. 3 € 4

Fornece'flor Registrado: TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. EI'P
(:NF.J: } f).986,234/000 1 -03

Endereço: Rua Jogo Samaha 71 3, São João Batísta, Bojo Horizonte/N'IG
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}'onc/Fax: 3 1 3456-1 39 1 ou 345 1-Ç}365

E-mail: licitacao@totalsuprimentos.com.br

Prazo de entrega: 30 dias corridos e contados a partir da confirmação do recebimento dít Ordem de
for11ccime1lto .

CLÁUSULA l DO OBJETO

i.l. Aquisição de material de expediente, confomle especificações constantes do Tenho de

referência (Anexo 1) e das cláusulas e condições estabelecidas do Edital do Pregão n' 06/201 7 clo
CNMP.

h Qtd. Ou-
tros Ór-

gãos

Marca/l\'l
Descrição CNMP

Valor Valor
Unir. Total
(RS) (RS)

Pilha alcalina 1,5 v, tipo AA,
1 6 validade tlaíniilla na data da entrega

de 23 meses.

Pillla alcalina 1,5 v, tília AAA
17 (palito), validade rTlínirna lla data

da entrega de 23 meses.

:1

200

6D

}000

300

[Jilid
1 ,30 260,00

Unid.
Elgin 1 ,25

Valor total do lote R$ 335,00

LOTE 4

Disco compacto tipo CD-R
gravável, c.apacidadc dc 700 MB,

18 tcnlpo de dtlração 80 nlin,
acompanhado de en\bagagem
individual eill ac;rílico transparente.

19 Disco compacto tipo DVD-R, 900 4500
capacidade 4.7 G}3, 120 íllinutos de
gravação de áudio, velocidade dc
gravação 16 x, acompanhado de
crílbalagem individual ern acrílico

T

Unia
1000 MulÍilascr 2,00 2.000,00

1 .800.00u1lid Multiinsef 2,00
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transparente.

Pega drive com interface USB 2.0
20 capacidade de armazenamento de 8 200

(oito) GB.

1000

Valor total do iate R$ 7.438,00

Valor Total diá:A.tü: 1 : R$ 7.773,00

CLÁUSULA ll - DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua
assi1latura .

2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e ineajustáveis, c'xceto nas

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do incisa tl

do art. 65 da Lei rl.' 8.666/93 ou de indução dos preços pl'atacados no metendo.

2.3. Mesmo conlpiovada a ocorrência de situação prevista na alínea ''d" do incisa ll (io 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. Compro'fiada a reclu ção dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do rcgistro, e,

deflilido o llovo 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 dão será obrigado a

filmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para

a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento

eín igualdade de condições

CLÁUSULA }l} - DA$ PENALIDADES

3.1. Com fulgia no artigo 7' da Lei l0.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei n' 8.666/93, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa. aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as
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penalidades previstas nos itens 14 «- SANSOES ADMINISTRATIVAS e 15 -« TABELA DE

PENALIDADES do Termo de Referência Anexo 1, scm prquízo das responsabilidades civil e
criminal.

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

ou, cumulativtLmente, 110 c:tso de multa, seno prquízo cle outras medidas cabíveis, garantida prévia

defesa (art. 87. $ 2' da Lei n' 8.666/93).

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

ou. cumulativamente, no caso de mLjlta, sem prejuízo de outras tnedidas cabíveis, garantida prévia

defesa (art. 87, g 2' da Lei n' 8.666/93).

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

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

pagalilentos a que fizerjus a CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o $ 3' do art. 86 c $ 1'

do art. 87 da Lei n.' 8.666/93, acrescida dejuros moratórios de 1 ,0% (um por cento) ao mês.

3.5 0s atou administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos 111 e IV. do art. 87, da Lei

H.o 8.666/93 e a constantes do art. 7' da Lei n' l0.520/02, bem como a rescisão contratual, serão

publicados resurllidarnente 110 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 e IV clo artigo 87 da referida lei, à CONTR.ATADA ou aos profissionais que. em razão dos

co1ltratos regidos pela citada lei

a) tenham sofiiclo condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no

recolhimento de quaisquer tritautos;

b) terlham praticado atou ilícitos visando a frustrar o$ objctivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratei coíl] a Administração em virtude de fitos

ilícitos platinados.

3.7 Da aplicação das penas definidas no art. 87, da Lei n.' 8.666/93, excito para aquela definida no

incisa IV. catlerá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato

3.8 No caso de declaração cle inidoneidade, prevista no inciso IV. do ait. 87, da Lei n.' 8.666/93,

caberá i)ediclo de rcconsidetação ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ministério
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Público, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de intimação do ato. podendo a
icabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

3.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de qtle 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 c o pedido de reconsideração elevei'ão ser entregues, mediante recibo, no selar

de protocolo do CONTRATANTE. localizado no edifício Adail Behnonte, situado no Setor de

Administnlção Federa[ Su[, Quadra 03 Lote 02, Brasí]ia/])Fs nos dias úteis, das 13h às 17h

(:l.ÁUSUI.A I'Çr . l)A IJTll,TZAÇÃ0 1)AA'j'A E l)OS PRll=ÇOS

4.1. A presente Ata de Registro de Preços l30derá 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 erll Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão n' 06/20] 7.

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

condições constantes do Edital do Pregão n' 06/2017. que a precedeu e integra o lnesente

instrumento de cornprorll isso.

4.4. A cada fornecimento, o preço tJnitário a ser pago será Q constante da proposta apresentada. no

Pregão n' 06/20 1 7, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integra.

CLÁ[JSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. A entrega do objeto desta licitação obedecerá ao disposto no Aràexo l do Edital (Termo de

lieferência).

CLÁI.TSIILA VI - DO RECEl1IMEN'l'O

6. 1 0 recebimento e aceitação do objeto deste Pregão obedecerão ao disposto no Aílexo l do Edital

Teririo de Referência

CLÁUSULA \r11 - 1)0 PAGAM'LENTO
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7.1 0 pagamento seta efetuiido a favor do licitante vencedclt nos termos especificados no Anexo l

do Edital - Teralo de Refêrêücia.

CLÁUSULA Vlll - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EXiiSSAO nAS ORDENS
1)}= PORNECIM.ENTE

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

necessidade, pelo Ordenador de Despesa do CNMP.

8.2. A errlissão das ordens de foiilecimento. sua retiüicação ou cancelamento, total ou parcial serão

igualmente autorizados pelo Secretário de Administração do CNMP.

8.3 As autorizações para adesão a Ata de Rcgistro de Preços serão autorizadas pelo Ordenador de

Despesa do CNMP.

C]..AUS]ILA ]X - l)AS oBIUGAÇOES l)A CONTRATADA
9.1 E.ntregar materiais novos, de primeiro uso, em conformidade com as especificações

estabelecidas no instrumento convocatória, em quantidade e qualidade, nos prazos e forma

estabelecidos;

9.2 Não transferir a outrem, no todo ou eili parte, o fornecimento dos imateriais;

9.3 Substituir, no prazo máximo de 5dias úteis os materiais:

a) que não estiverem ein conformidade com as especiHtcações

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

9.4 Ressarcir os dálias causados, direta ou indiretamente, ao CNb4P ou a terceiros. decorrentes de:

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

b) defeito ou illã qualidade dos materiais, veriHlcada durante sua utilizlição, illdependentemente da

ocorrência do recebimento definitivo.

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

recebimento pela Seção de Material e Patrimâllio (SEMAT) do CONSELHO NACIONAL DO

MINISTERIO PUBLICO. O fornecimento parcelado poderá ser admitido em situações especiais, a

critério cla Administração, mediaílte solicitação formal da Contratada. A {tceitação, por parte da
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Administração, do fornecimento parcelado, não gera direito a recebimento parcial pela Contratada,

sendo o pagamento efetuado após o recebimellto deHlnitivo do quantitativo total dos materiais;

9.6 01)edecer às normas e recomendações em vigor, editadas pelos órgãos oficiais competentes ou

entidades autânornas reconhecidas na sua área de atuação;

9.7 Observar as normas de segura1lça adoradas pela CONTRATANTE em suas dependências;

9.8 Prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela CONTRATANTE, aterldendtl

proíltamente todas as reclamações.

CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTliATANTE
1 0.1 Relacionar-se com a (:ONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada;

l0.2 Comi)rir e fazer cumprir o disposto neste tei'mo e ilo Edital de licitação;

l0.3 Assegul'ar o livre acesso elos empregados da CONTRATADA, quando dcvidaineilte

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

i0.4 Fornecer à CONTRATADA todos os csclarecimeíltos necessários ao fornecimento dos
materiais ora contratados;

l0.5 Efetuar, com pontualidade. os pagame1ltos à CONTRATADA, após o cumprimento das

foiinalidades legais;

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

novo;

1 0.7 Emitir Q aceite do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando o qtle não

estiver de acordo por meio de notificação à CONTRATADA;
1 0.8 Recel)er os imateriais na forma e prazos estabelecidos 1leste teimo e rlo Edital de licitação

CLAI.rSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

l l.l. Integram esta Ata o edital do Pregão n' 06/2017 e seus anexos e a pl'oposta da empresa:

TOTAL DISTRIBIJIDORA E ATACAM)ISTO LTDA. EPP. classificada no certame supra

r} L} iYlerado .

1 1 .2. f'ica eleito o foro de Blasília - DF para dirimir quaisquer questões decolientes da utilização da

presente ata.
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1 1.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo con) as Leis 8.666/93 e l0.520/2002, Decreto

7.982/2C) 13, Decreto 8.250/2014 e demais normas aplicáveis.

Brasília, 12 dejunho de 2017

CPL

IfabiaWBttleilcotllt Ç. S. á! í.hü
Pregoeiro/CPL

CNMP

RICARDO JOSE Assinado de faina digital

'-:"es:. "õ8"5«- EIÇ:EU:"....
&lCARDO JO$E NEVES

Total l)istribuidora E Atacadista Lida. Epp
RG MG-705.5]4/ CPF i74.682.056-04
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Clomissão Permanente de Licitação - CNMP - RES: ARP n' 05B 20117 - CNbilP Material
cle Expediente

il) ata :
A$$ nta
z\ilCXe$$ :

Total Distribuidora - Licitação <1 icitacao@.totalsuprinlentos.com.br>
'Comissão Pennanenté cle Licitação - CNh4P' <cpl(ã)cnmp.mp.br>
07/06/201 7 ] 6:24
RES: ARP n' 05B 2017 - CNMP Material de Expediente
Ata 05B 2017 -1"otal.pdf

Boün ta rde!

Segue Ata de Registro de Preços do Pregão assinada digitalmente pelo sócio administrador
dã Total Distrlbuidorõ e Ai:õcadista Ltdã. EPP

Esclarecemos que a assinatura ocorreu mediante certificação digital emitida pela
Autoridade CeFtificãdorc8 Certisign, que tem validade jurídica. sem necessidade de envio
através dos Correios.

Pitta autentica:t a assinatura. no propr:!o documento é possiv'el. X'a ao can3po dtt l\ta onde fl)i
[ettet {l assinatura. C:]iqtle no llonle ]t]C \RDO JOSE NEVES. /\brirá unia jeule]a e e! tão clique
erll ''Pioprledades cle assinatura". Após cli(iue elll "h-Tosl:lar certificado do assinante

Os C)igãos que ainda não uti]izam assinaíuia digital estão ilnpri:min(]o o documento assina(]o que
enfiamos e :tssinanclo [t próprio ])unha.

Por gentileza. conHirnle Q recebimento

Ate ciosamente,

KodrÊgo Viaja
Ã,uxÊÊÊ©r &dmimi rmg:8v
TOTAL Bl$TRIBMZBOKÃ E ÂTÀeÀBISVA LTnA
i citacao®t:ütalsupi"imümea%.coma.br

eqTQTÂ Ll V l :P--\ L-
Bâ$THÊ8UãD08A

De: Comissão Permanente de Licitação - CNMP [çpj@çnmn.mo.br]
Enviada em: quarta-feira, 7 de junho de 2017 11:41
Para: licitacao@totalsuprimentos.com.br
Assunto: ARP Ro 05B 2017 - CNMP Material de Expediente

Prezado Ricardo José Neves
Total Distribuidora e Atêicadista

file:///C:/Users/fàbianabitteilcourt/AppData/Local/Telnp/XPGrpWise/593828A3DOM... 08/06/2017
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Encaminho anexa Ata de Registro de Preços n' 05}3/2017, referente ao Pregão 06/2017, para aquisição
de material de expediente
Peço a gentileza cle após assina-la(2 vias), encaminhar para o seguinte endereço:

Conselho Nacional do Ministério Público
Comissão Permanente de Licitação
SAFA (Setor de Administração Federal Sul) Quadra 02, Lote 03, Sala T-08 - Ed. Adail Belmonte
70070-600 - Brósílía/DF

Att

Fabianõ E3ittenco{.i rt
CPL

f[[e:///C:/Users/fabianabittencourt/AppData/Local/Trinta/XPGrpWise/593828A3DOM... 08/06/20]7
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