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ATA l)E REGl$TRO DE PREÇOS Ne 37/2 016

EDITAL DE Lied I'AÇÃ0 N.e 41/20í6
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONiCO Í/ícieações-c)

PROCESSO Na í9.70ü/2016
VALIDADE: ]Z {nOZE3 MESES

.Aos iq dias do mês de N9VÜPÜ'ando ano de 20] 6. na PROCURADORIA GERAL DE

jiJSTiÇA DO ESTÁ\DQ DO PIAU{. Sala da Coordenadnria de l.icitações e Contratos,

localizada no Edifício-sede, !ocalizado na Rua Alvaro h4endes 2294, centro, CEP

64000-060. Teí'esina-PI, lg andar. a Pl-egoeiro, nos termos das í.eis ng. 3.666/93.

] 0.520/2002, e dos Decretos Estaduais Ne ] ] .346/04 e Ne 11.31 9/04 e das demais

normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no

Pregão E[ecrânico ng 4]/20]6, do resultado do juigamenCo das Propílstas de

Preços, publicada no Diário da justiça do Estado do Piauí e homologada pelo

PI'ocuíador-Geral de Justiça, à fl. do processo acima referenciado, RESOLVE

registrar preços para a eventual aquíslçãa de micro-ondas, nas quantidades e

com as especificações conti{ as no Teimo de Referência (Anexo 1) da sübrediEo

Edital. na modalidade Pregão Eietrânico, para atender ao h/ÍP/PI, conforrrte consta

do apêndice l desta ata. tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa

cuja proposta foi classiHcada e declarada vencedora no certame acima numerado,

como segue:

FORNECEDOR REGISTRADO
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Forte: (42) 3622-1 4-18 E-mail: mseivice@mservice.com.br

€8 !:i:' : ';: ]('ç dc F'ia: !PP l

CLÁUSULA PRÍMEiliA DO OSJEVÜ

1.1 Eventual aquisição de micro-ondas para atender às necessidades do Millistério
Pública do Estado do Piauí (MPE-P]], conforme as especificações contida
Termo de Refez'ência {Anexo l)

CLÁUSULA SEGUNDA - nA VALIDADE E DO KKAIUSTAmENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços Lerá a validade de 12 fdoze) meses, a
partir da sua assinatura.

2.2. t)tirante a vigência desta Ata, os pl'aços registrados serão fixos e irreajustáveis.
exceto nas hipóteses decorrentes e de'üdamente comprovadas das situações
previstas na alínea "d" do inciso li do art í)5 da Lei n. 9 8.66ü/93 ou dei edição dos
preços praticados no mercado.

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do incisa í!
do ar't. 65 da Lei n. g 8.666/93. a Administração. se julgar conveniente. poderá
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo ]icitatório.

2.5 0 preço regisi:Fado, depois de atuali.fado, não poderá ser superior ao praticado
ilo mercado.

2.6. Comprovada a redução tios preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e defíniido o novo preço máximo a ser pago Della

Administração, o Proponente registra.do sel'á convocado pela Procuradoria Geral
de Justiça do listado do Piauí para a devida alteração do valor registrado em .Ata.

2.7. Durante o prazo de validade desta Aba de Registro de Preço. a Procuradoria
Geral de lusEiça do Estado dn Piatlt não sei'á obt'igada a fit mar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação esllecítica pata a
contratação pretendida, sendo as:seguiad#t ao benef:iciário do registro preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA DA UTILIZAÇÃO DA ATA E pOS PREÇOS



mPPI @}
,;'l;líiE-. ..

3.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuáR'
desde que autorizados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí.

3.Z. Os preços alertadas pela(s) empresats) signatáriaCs) da presente /\ta de
Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva
c[assiíicação no Edital de Licitação n9 41/20] 6 modalidade Pregão E]eEl-único.

3.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital de l.imitação rlg 41/2016 -
modalidade Pregão Eletrâníco, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.

3.4. A cada fornecimento. o preço unitário a ser pago será o constante da proposta
apresentada no P:-egão E]etrânico ng 4]/20] 6, pejaÍs) empresa(s) detentorats) da
presente Ata, a qual também a integra.

3.5. Caberá a Coordenadoria de Licitações e Contratos do MP/PI o gel'erlciamenEo
deste instrumento, em conformidade com as normas do Decreto Estadual rie

1 1 .346/2004.

CLÁUSULA QUARTA - Ba LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 0 prazo de entrega dos objetos será de no máximo 6G (sessenta] dias
corridos.

4.2 Todos os objetos da presente contratação deverão ser novos. de pl-imeiro uso,
de exce]ente qualidade e com prazo de garant:ia conforme o item 5.]. do Anexo l do
Edital tTermo de Refez-ência).

4.3. Quaisquer- vícios ou defeitos ocultos que o objeto venha a apresentar são de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.4. A enti'ega dos objetos desta licitação deverá ser feita no prédio anexo ao
edifício sede da Procuradoria Geral de ius iça d© MP/P!. localizada na nua
Álvaro hTendes. n9 2294, Centro, I'e!'esina-PI, na Coordenadaria de Apoio
Administrativo, de acordo com as especificações discriminadas neste Termo de
Referêllcia. correndo por conta da CONTRATADA as despesas de transporte, frete.
seguros, tri:bufos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento. no horário de 07:30 as ].3:30. de segunda a sexta-feira.

4.5. A entrega do objeto será acomparlhada e fiscalizada por servidor designado,
que anotará todas as ocorrências, determinando o que fol' necessário pal'a a
regularização das faltas ou defeitos observados, rios termos do Ato PG} n'
462/2013.

4«6, A proposta de pl'eço deverá estar integralmente @e acordo com as exi
no edital.



4.7. O objeto somente será considerado recebido após verificada a compatibilidade '
de suas características em :-elação às especificadas neste Termo de Referência
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4.8. Ao objeto entregue deverá ser anexada cópia da respectiva Noi:a Fiscal.

4.9. A Nela Fiscal de\;erá ser entregue à CQN'TRATANTE em até 05 Ccinco) dias
corridos após a data de expedição deste documento.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1: O pagamento a favor do ]icitante vencedor será efetuado até o ] 0e Cdécimo)
dia útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos objetos, mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal/natura de\idamerlEe atestada pelo setor
competente, observada a ordem cronológi:ca estabelEecida no artigo 5e da Lei na
8.666/93. Para os fins de pagamento airlda será solícitacia a apresentação das
certidões negativas de débitos relaWvas ao FGTS. à previdência, ao trabalho,
situação fiscal tributária federal, certidão negativa de tributos estaduais e
municipais, }nantendo-se as mesmas jcondições de habilitação do certame. sendo
que as mesmas deverão sempre aprdseritar data de validade posterior à data de
emissão das respectivas Notas Fiscais.

5.2. Na ocori'ência de rejeição daCs} Nela(s) Fiscaljis), motivada por erro ou
incorreções, o prazo para pagamento passa;rá a ser contado a partir da data da sua
reapresentação.

5.3, Se houver atraso após o prazo previsto, as íaturas serão pagas acrescidas de
juros de mora de 6% Íseis pol' celatd) ao ano. aplicados pro rata die da data do
vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa

5.3.1 0 valor dos encargos será calculado peia fórmula; EM = 1 x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios detidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; í = índice de
compensação financeira = 0,000jó4S0; e VP = Valor da prestação em atraso.

5.4. Nenhum pagamento será efetuadd à licit:ante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, s:em que isso gere direito à alteração de
preços ou a compensação financeira.

5.5. A Procuradoria Geral de Justiça reserva-$e o di Feito de recusar o pagamejlEo se.
no ato da atestação, o objeto nãos estiver de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas.

5.6. O pagamento será feito por meiojde o!'dem bancária em conta a SC.r indicada
pela contratada caia ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos termos da
}ei, será debitado do valor devido ao iMP/PJ, referente aos servi
valores relativos aos tributos e contribyíçõ.es sociais.

;os prestado

'\
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5.7. O CNPJ contido na nota fiscal/natura emitida pela Contratada deverá édc.....
o mesmo que estiver registrado no contrato celebrado ou instrumento
equivalente, independentemente da favorecida ser matriz, Hiial, sucursal ou
agencia.

5.8. A Administração poderá descontar do valor do pagamento que o fornecedor
tiver a receber, importâncias que Ihe sejam devidas, por força da aplicação das

multas previstas no Edital e na Ordem de Fornecimento.
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CLÁUSULA SEXTA - na KEAãUST'E

6.1 0 preço consignado nesta ARP, será corrigido anualmente, observado o
íllterregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite pa!'a a apresentação
da proposta, pela variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor -
!NPC/IBGE ou outí o índice que venha a substitui-lo.

6.1.1 Nos reajustes subsequentes aq primeiro, o interregno mínimo de um
ano será contado a partir das efeitos financeiros do último I'eajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO
EMPENHO

7.1. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será
autorizado, conforme a necessidade, pelí} Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Piauí.

7.2. A emissão dos empenhos, $ua reEificbção ou cancelamento, toEa] ou parcial.
serão igualtnente autorizados pelo Procurador-Geral de Justiça da Estado do Piauí.

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Rbgistro de Preços serão aui:orizadas pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado do Fiauí.

CLÁUSULA OITAVA -. DA$ DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação n9 41/2016, modalidade Pregão
EleErõnico e seus aitexos e alsl proposEn(s) dn(s) empresa(s): SIERDOVSKI &

$IERDOVS[Í[ LTDA, CNPj n9 03.874.953/00Q] -77, classificada no certame supra
numerado.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1.. Fica eleito o foro de Teresina PI pata dii'ilTilr quaisquer que:
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da utilização da presente ata.

COORDENADORIA DE L}CIT.\IÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE
jUSTiÇA DO ESTADO DO PiAUI. em Teresina. 4 q de .X/u-.'Eira"qe 201 6.

do Mtl-PtPremi

da C e Silvo

Cleandro
Procui'ad

# M
leram de;qstiça

NOME DA EMP & SIERDoVSK: L'FDA.

Representaiiiê legal: Edilson Sierdovskl
CPF'ng 0]7.]70.689-79, RGnP 5.935.45] 5 SSP/PR
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ANEXO i

;ÉMpkEs:A ! KCEI)aiilülsiÊKüavsKI l&:síERBüvsKÍ EXBÀ.

!iüaórééüi:l!!$@ c#@it@óiKãéhà; zéÉ$1 Él;ãêifa f éübsói C-Epii Q$ 1:0 zzü; Gülãrapüâvã/p8
$ pfÓi$ i il$Êê #@# il i:ié$$.:$i$i'óó$sKÍ

: úf 1 7$#ãig g%: l g:$' 3lS:4SÍ:$;$sP/PK
F'one: t42) 3622-141+8lÉ-mail: mservice@mserlrice.com.br

i .nTF ii

ltcin Descrição du obieto

Forno mícrooncias

Capacidade interna: 30 litros

Prato giratório

]uz inteIRa

Funcao d:escongelamento

l 210V 30

Cor Branca

Display digital

Potencia mínima de 900w.

Consumo de energia t:ipo A

MARCA/B{ODELO: MINHA M'
E

DA PRO!coiiÜiÜiÜÃooRTA E cnAçõEÍEI
JUSTIÇA 1)0 ESTA!)O i)O PiAUI. em 'f(

Clfeyton Soares da Costa e Silvo. l
Pl-egoeíi'o do MP-PI

á

IKAOQKÍA-GERAL 0E
@wb 201 6.

,--...~ l
l .,a.j3.,- .(

Cleal;kir:cElves dé bÍoura
Procuí'adai19eral üb J usEiçn

l
': 1
/SKH &: SIERDOVSKI l.'rDA.

dilso4 Sierdovslei
!l' Si9l3S.4St -S SSP/PR

NONqE DA EMP

RepreseptãjMÉjjll
CPF ng 017.].71a.óbgix

7



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 1 1 DE NOVEMBRO DE 20{6.
Dr. Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 37/20'16
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCESSO ADMENISTRATIVQ: NO '19700/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÕNICO NO 41/2016
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJIJDICAÇÂO: por lote
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de micro-ondas para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí
(MPE-PI), conforme as especificações contidas no Termo de Rehrência {Anexo l)
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 1 3/10/2016
HORÁRIO: 09: 00 bons:
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/10/20'1 6
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/1 1/201 6
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 14/'1 1/2016
PREGOEIRO: Cleyton Sobres da Costa e Salva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranío Oliveira da Salva
ANEXO l

EMPRESA VENCEDORA: Sierdovski & Sierdovskl Ltda;
CNPJ n' 03.874.953/0001-77, iE N' 902.166.03-34;
END: Rua Capitão Rocha, n' 2393; Centra; Guampuava/PR;
CEP: 85010-270:
Representante Legal: Edllson Sierdovskí;
CPF n' 017.'170.689-79- RG n' 5.935.451-S
Feno: (42) 3622-'f4'18- E-mail: knservice@mservice.com.br
LOTE tl- MICROONDAS

LOTE ll

17.3. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 37/2016

PPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - Teresina, 14 de
Cleandro Alvas de Moura - Procurador-.Gemi de Justiça
17.4. PORTARIAS PGJ/PI

ro de 2016

PORTARIA PGJ/PI NO 2405/20'16

nO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE;MOURA, no uso das atribuições legais,

8 1 :HgE :a%?Eim=': $ ::i:m'=s.nã: :; {dois) dias de compensação
realizados em 25 de março a
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PÊckup L200 Triton GLX, Cabine Dupla, 4X4-MT;
CHASSI 93XJNKB8TDC61599
Placa 0EB 3291
Ano/Modelo: 201 2

l R$6.280.42  
18

Pickup L20Q Trlton GLX, Cabine Dupla, 4X4-MT;
CHASS[ 93XLNKB8TECD84347
Placa 0VQ-5782
Ana/Modelo: 2013

] R$6 091 .92 =.,.'i:'
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 16.00a,oo

LOTE ll-MICR000NDAS

EMPRESA VENCEDORA: Sierdovski & Sleraov$ki Lida;
CNPJ n' 03.874.953/0001-77. IE N' 902.166.03-34:
END: Rua capitão Rocha, n' 2393; Centro; GuarapuavarpR;
CEP: 85010-270:
Repnsentante Legal: EdilsQn SiQrdovski;
CPF n' 017.17D.6B9-79- RG n' 5.935.451-5
Fome;(42) 3622-1418- E-mail: m$ervice@mservice.com.br
ITEM Descrição do Dueto l QTO l VALÕkÜÜITÁnio

l

Forra microondas
Capacidade intima: 30 litros
Prato gimtórlo
Luz interna
Função descongelamento

Cor Branca
oisptay digital
Potência mínima de 9ao w
consumo de energia tipo A
MARCATMODELO:MiDEA MTAG42

30 R$ 507.00


