
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2014

Pelo  presente  instrumento,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  MATO 
GROSSO,  por  intermédio  da  PROCURADORIA  GERAL  DE  JUSTIÇA,  inscrita  no 
CNPJ/MF sob nº.  14.921.092/0001-57, com Sede na Rua Quatro, S/Nº, Edifício sede 
da Procuradoria Geral de Justiça - Centro Político e Administrativo/CPA, Cuiabá/MT,  
CEP 78.049-921, doravante denominada PGJ/MP-MT, representada neste ato pelo 
Secretário-Geral  de Administração do Ministério Público,  Dr.  MAURO BENEDITO 
POUSO CURVO, brasileiro,  casado,  Promotor de Justiça,  portador da Cédula de 
Identidade CI/RG nº 569.047-SSP/MT e do CPF/MF nº 545.112.911-87, residente e do-
miciliado nesta Capital,  no uso das funções conferidas pela Portaria nº 150/2013-
PGJ, DOE-MT de 12.03.13, e a empresa  e a empresa MAXMAR COMÉRCIO, IMPOR-
TAÇÃO,  EXPORTAÇÃO  E  SERVIÇOS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº. 
04.398.417/0001-05, com sede na Rua Barão de Melgaço, nº 2.800, Centro, Cuiabá-
MT, CEP 78020-800, doravante denominada FORNECEDORA,  representada neste 
ato pela seu procurador Sr. EDIRLEY PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, vende-
dor,  portador  da  Cédula  de  Identidade  nº  08363  DRT/MT  e  do  CPF/MF  nº. 
626.854.731-49, residente e domiciliado na Rua 4, nº 19, Quadra 14, Bairro Chapéu 
do Sol, Várzea Grande-MT e considerando o que tudo consta no Processo (GEDOC) 
nº 003552-001/2014, sujeitando-se aos princípios e as exigências da Lei 10.520/02, 
subsidiada pela Lei 8.666/93 e atualizações posteriores,  regulamentada,  no que 
couber, pelo Decreto Estadual nº 7.217/2006 e Decreto Federal 7.892/2013, RESOL-
VEM celebrar a presente Ata de Registro de Preços, nos termos do procedimento 
licitatório modalidade Pregão nº 061/2014/MP-MT, e ainda mediante as cláusulas e 
condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Instrumento tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA  E  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE BENS DE  CONSUMO  DE  INFORMÁTICA  PARA 
ATENDER À DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
nos  termos  do  procedimento  licitatório  modalidade  PREGÃO  PRESENCIAL  nº 
061/2014 e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. A forma de execução será indireta por preço unitário, conforme disposto no 
art. 6º, VIII, e art. 10, II, ambos da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO E SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS
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3.1. A aplica-se a esta Ata de Registro de Preços a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, 
subsidiada pela Lei nº 8.666/1993, pelo Decreto Estadual nº 7.217/2006 e pelo De-
creto Federal n.º 7.892/2013, bem como as Cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS
4.1. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de 
sua transcrição, a proposta da fornecedora, a(s) nota(s) de empenho de despesa, 
o Edital e seus Anexos, e os demais elementos constantes do Processo nº 003552-
001/2014.

CLÁUSULA QUINTA – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ITEM DESCRIÇÃO QTD. Empresa vencedora Valor 
Unitário R$

Valor Total 
R$

16

Cabo Patch Cord de 2,44 metros, na cor azul, 
utilizados no rack de telecomunicações e na 
estação de trabalho. O patch cord deve ser 
montado  e  testado  em  fábrica  pelo 
fabricante  do  sistema  de  cabeamento. 
Categoria 6, 24 AWG, 4 pares.,  Marca: AMP, 
Modelo: 219886-8 ou similar
– Aprovado  pela 

ANATELMARCA/MODELO: AMP

100
MAXMAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 04.398.417/0001-05

16,00 1.600,00

25

GBICs  10G  compatível  com  Allied  Telesis 
x510  Módulo  mini-GBIC  (SFP+)  10GE.  - 
Velocidade  de  até  10GE;  -  Padrão  SFP+;  - 
Compatível  com  equipamento  citado;  - 
Suporte  a  fibras  multimodo,  padrão  SR;  - 
Conector LC; -  Modelo  referência: Allied AT-
SP10SR - 10 GBPS SR SFP+ MARCA/MODELO 
ALLIED TELESIS
 

10
MAXMAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 04.398.417/0001-05

2.607,00 26.070,00

Valor total registrado: R$ 27.670,00 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta reais).

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA
6.1 Para garantir a fiel execução dos termos e das condições registradas, a empre-
sa fornecedora se compromete a:

6.1.1 Cumprir fielmente o objeto do edital, mediante o fornecimento em confor-
midade com as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, de 
acordo com as condições propostas e consignadas no presente instrumento;

6.1.2 Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da Ata de Regis-
tro em   que se verificarem erros ou vícios na execução, não atender as especifi -
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cações ou, se for o caso, não estiver em conformidade com as amostras apre-
sentadas;

6.1.3 Fornecer diretamente o objeto do edital, sem transferência de responsabi-
lidades ou subcontratações não autorizadas pelo contratante;

6.1.4 Manter, durante a vigência da Ata de Registro, em compatibilidade com as 
obrigações ali assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigi-
das na licitação;

6.1.5 Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos cau-
sarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros,  em virtude  de ação ou 
omissão, culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou às in-
denizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

6.1.6. Assumir toda e qualquer responsabilidade pela imperfeição do objeto en-
tregue; 

6.1.7. Responder por toda responsabilidade solidária ou subsidiária;

6.1.8 Acatar a fiscalização do serviço contratado, realizada pelo Gestor do con-
trato, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

6.1.9  Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios 
de contato para atender às requisições;

6.1.10 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização 
durante a vigência da Ata de Registro, fornecendo informações, propiciando o 
acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências 
do setor responsável pela fiscalização;

6.1.11 Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos 
em decorrência dos fornecimentos, bem como as contribuições devidas à Previ-
dência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de tra-
balho, além de quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cum-
primento do objeto pactuado;

6.1.12  Aceitar,  nas mesmas condições avençadas,  os acréscimos ou supressões 
nos valores adstritos aos quantitativos do ITEM adjudicado, em até 25% (vinte e 
cinco por cento);

3



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.1.13 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros 
na elaboração da estimativa de custos;

6.1.14  Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os im-
postos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e mu-
nicipais que incidam ou venham a incidir sobre a execução da presente Ata de 
Registro, devendo ser apresentados os respectivos comprovantes quando soli-
citados pela PGJ/MP-MT;

6.1.15  Comprovar,  sempre que solicitado pela PGJ/MP-MT, a quitação das obri-
gações trabalhistas e tributárias e, mensalmente, o recolhimento das contribui-
ções sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social) per-
tinentes aos seus empregados alocados no serviço decorrente da execução da 
Ata de Registro, como condição à percepção do valor faturado;

6.1.16 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto fornecido, nos termos da le-
gislação vigente;

6.1.17  Fornecer o objeto quando requisitado pelo setor competente, observan-
do o preço unitário, o prazo, o local de entrega e as demais condições fixadas 
neste instrumento e no termo de referência;

6.1.18 Retirar a nota de empenho da despesa correspondente aos fornecimen-
tos realizados;

6.1.19  Responsabilizar-se  integralmente pelos danos causados direta ou indire-
tamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execu-
ção do fornecimento do objeto desta licitação, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização realizada pelo setor competente;

6.1.20 A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso reserva-se ao 
direito de selecionar por amostragem, o ITEM do material que será entregue, 
que poderá ser enviado ao fabricante/importador, para que este emita um lau-
do, informando da origem e qualidade do produto. Caso o declarante ateste 
que o produto não seja original, todo o ITEM será devolvido, e a proponente 
vencedora será punida de acordo com a legislação vigente, podendo ainda ser 
declarada inidônea para licitar com a Administração Pública.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA PGJ/MP-MT
7.1 Constituem obrigações da PGJ/MP-MT, além das demais previstas no edital: 
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7.1.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa for-
necedora, após a aquisição do objeto requisitado;

7.1.2 Notificar, formal e tempestivamente, a empresa fornecedora sobre as irre-
gularidades observadas no cumprimento da Ata de Registro;

7.1.3. Fiscalizar a Ata de Registro por meio de servidor formalmente designado 
pela Procuradoria Geral de Justiça;

7.1.4 Acompanhar a execução dos fornecimentos, podendo intervir para fins de 
ajustes ou suspensão da entrega.

CLÁUSULA OITAVA- DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1  Sem prejuízo das sanções previstas na Lei 10.520/02 e, no que couber, na Lei 
8.666/93, garantida a prévia defesa, a Administração poderá, isolada ou cumulati -
vamente, aplicar à licitante as seguintes penalidades:

8.1.1 Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a Ata de Registro de Preços, ou 
ainda pela inexecução parcial ou total das cláusulas editalícias, a licitante pode-
rá incorrer em:

a) Advertência  por  escrito,  sempre  que  verificadas  irregularidades  de 
pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado 
por dia de atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de 
configuração de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso 
de configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor 
de 2% (dois por cento) sobre o valor empenhado;
f) Será configurada a inexecução parcial  quando houver atraso injustifi-
cado por mais  de 10 (dez) dias  após o término do prazo fixado para a 
entrega do objeto, até o limite de 30 (trinta) dias;
g) Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

g1) houver  atraso  injustificado  por  mais  de  30  (trinta)  dias  após  o 
término do prazo fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer 
parcela do objeto tenha sido entregue;
g2) todo  o  fornecimento  não  for  aceito  pela  fiscalização  por  não 
atender às especificações.

5



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.2  Na hipótese  de apresentação de  documento inverossímil,  cometimento de 
fraude ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária,  sem prejuízo de outras 
sanções e multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:

a) Suspensão  temporária  para  participar  de  licitação  e  impedimento  de 
contratar com o Ministério Público por até 02 (dois) anos;

b) 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 ao Ministério Público, depois de ressar-
cido dos prejuízos causados;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 
cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, se a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso consigna-
do, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa;

8.3 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descon-
tada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento)  
ao mês. Caso não tenha valor a receber da Procuradoria Geral de Justiça, ser-lhe-á  
concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para 
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou 
não apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encami-
nhados ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa 
do Estado;

8.4 As multas e sanções previstas neste Edital não eximem a adjudicatária da re-
paração de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham a causar à  
Administração;

8.5 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhe-
cida força maior,  devidamente justificado e aceito pela Administração do CON-
TRATANTE, o CONTRATADO ficará isento das penalidades mencionadas.

CLÁUSULA NONA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses.
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CLÁUSULA DÉCIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1.  As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão pela 
seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade 2009

Natureza da Despesa: 33903000/44903000/44905200

Fonte de Recurso: 100

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO
11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com a exclu-
são de qualquer outro por mais privilegiado que seja,  como o local competente 
para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  de  acordo  com  as  Leis  Federais  nº 
10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e demais normas 
aplicáveis;

12.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Procuradoria Ge-
ral de Justiça por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Ofici-
al do Estado de Mato Grosso, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

 Cuiabá-MT,        de                                         de 2014.

MAURO BENEDITO POUSO CURVO
Secretário-Geral de Administração do Ministério Público

EDIRLEY PEREIRA DA SILVA
Representante da Empresa

TESTEMUNHAS:

Cristiane Weiler                                  Márcia Cristina Martins
CPF: 655.695.551-53                                CPF: 883.371.621-04

7


