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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 40/2016

EDITAL DE LICITAÇÃO N.e 35/2016
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÕNICO

PROCESSO Ne 15.505/20] 6

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

}.81ias do mês de gÍl1113ii6É%o ano de 2016. na PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
localizada no Edifício-sede, localizado na Rua Álvaro Mendes 2294, centro. CEP:

64000-060, Teresina-PI, l9 andar, o Pregoeiro, nos termos das Leis ne. 8.666/93,
1 0.520/2002, e dos Decretos Estaduais Ng ] ] .346/04 e Ng 1].3] 9/04 e das demais
normas legais aplic:ágeis, coitforme a classificação das propostas apresentadas no
Pregão Presencial, Edital de Licitação Pregão E]etrânico ne 35/20] 6, do resultado
do julgamento das Propa,star de Preços, publicada no Diário da Justiça do Estado
do Piauí e homologada pelo Procurador-Geral de Justiça, à fl. do processo
acima referenciado, RESOLVE registraf os preços para eventual aquisição de
motocicletas de ]25 cilindradas, zei'o quilómetro, para atender às
necessidades do MP/PI, conforme as características descritas no Anexo l (Termo
de Referência) do sobredito Edital, na modalidade Pregão Eletrânico, com vista ao
Sistema de Registro de Preços, para atender ao Ministério Público do Estado do
Piauí, conforme consta do anexo l desta ata, tendo sido os referidos preços
oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada e declarada vencedora no
certame acima numerado. como segue:

FORNECEDOR REGISTRADO

CWPJ Nó 02.297.980/DOLO-52; }E: í9.50S.49Í-]
End.} Av. Deputada Paulo Perfaz, Ha l$40, Bela'a Rio. Teresina/PI. CEP:64a75-535'
ReprésFntante: Luciano de Castra Kouiy:. RG Rg 1.239;792-SSP/pl:.CPF He . l
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Eventual aquisição de motocicletas de 125 cilindiadas, zero quilómetro, com
vistas a atender à demanda da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme
quantidades e especificações e preços do Anexo ] desta Ata, e Edital de Licitação
Pregão Eletrânico ng 35/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DO KEAJUSTAWrUTO DOS PREços

2.] . A presente Ata de Registro de Preços terá a vaj:idade de ] 2 (doze] meses, a
partir da sua assinatura.

2.2. Durante a vigência desta 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 arE. 65 da Lei n. 9 8.666/93 ou de redução dos
preços praticados no mercado.

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso ll
do art. 65 da Lei n. g 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

2.5 0 preço registrado, depois de atualizado, não poderá ser superior ao praticado
no mercado,

2.6. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e deHlnido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente registrado será convocado pela Procuradoria Geral
de justiça do Estado do Piauí para a devida alteração do valor registrado em Ata.

2.7. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Procuradoria
Geral de Justiça do Estado do Píauí não será obrigada a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

3.1 Com fundamento no artigo 7g da Leí ne ] 0.520/2002, ficará impedida de licitar
e contratar com o Estado do Piauí e será descredenciada do Cadastro Único de

Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços para a Administração Direta e Indireta
do Estado do Piauí (CADUF), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de
aEé 30% (trinta por cento) sabre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que

3.1.1 Cometer fraude fiscal

3.1.2 Apresentar documênto falso;

3.1.3 Fizer declaração falsa;

3.1.4 Comportar-se de modo inídâneo;

3.1.5 Nâo retirar a Nota de Empenho, não assinar a Ata de Registro
de Preços ou não r©tirar a Ordem de Serviço, nos prazos
estabelecidos;

3.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

3.1.7 Nâo mantiver a proposta.

3.2. Para os fins do item 3,1.4, reputar-se-ão inidâneos atos tais como os
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei ne
8.666/1993.

3.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos l a IV. da Lei ne 8.666, de 1993=
e no art. 7g da Lei ng ] 0.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento. de falha
na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla
defesa, a CONTRATAI)A poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as
multas definidas nos itens "3.4", "3.6", "3.7" e 3.9" abaixo, com as seguintes
penalidades:

3.3.1. Advertência;

3.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração do Ministério
Público do Estado do Piauí (MP-PI), por pi'azo não superior a 2
(dois) anos;

3.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem
determinantes da punição ou até que seja pro a

3
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior; ou

3.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Piauí e
descredenciamento no CADUF, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4e da l,ei ng

l0.520/2002. pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

3.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa eo
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de muita de até 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato.

3.5. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando. decorridos 20 (vinte)
dias do término do prazo estabelecido para execução do contrata, nenhuma
unidade do objeto für entregue pela CONTRATADA. Neste caso, a Administração
poderá cobrar valor excedente a este percentual se os prejuízos sofridos
superarem o montante da multa aplicada, com supedâneo no artigo 416 do
CC/02f

3.6. Em caso de retardamento na execução do objeto, será ap]içada mu]ta de ]%
Cum por centos do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o
limite de 20% do valor unitário do bem.

3.7. No caso de ínexecução parcial do objeto ou de descumprimento de
obrigação contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de aEé 20% (vinte por cento) do valor total da
contrato.

3.8. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando, decorridos 20
[vinte) dias do término do prazo estabelecido para execução do contrato, houver
entrega do objeto pela CONTRATADA, mas não em sua totalidade.

3.9. As multas decorrentes de retardamento na execução do objeto poderão ser
aplicadas juntamente às multas por inexecução parcial ou total do objeto, às multas
por descumprimento de obrigação contratual.

3.]0. O valor da multa poderá ser descontado das futuras devidas à
CONTRATADA.

3.10.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 Cquinze)
dias, contados da comunicação oficial.
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3.10.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor
devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE. este será encaminhado
para inscrição em dívida atava.

3.1 1. O contrato, sem prejuízo das multas e demais dominações legais previstas
no contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da
Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos l a Xll e XVll, da Lei ng
8.666/93.

reinüdÊhi:ía, ütn coüió prevenir.süa prática futura:pêlos dedi#is'lititantêg;

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

[ÓRGÃO GERENCiÂnQR DA ATA; MllHISTÉR]O PUBLICO ÜQ ESTAI)(] DO

DE W©BERNgZAçÃ8 DÜ MÍNg$TÊR{O
PljBLICO DO ESTADO DO Pi4UÍ - FRiMF/PI, CNPJ NÜ l0.5S1.559/0001-
$3 / F8NBG E$PEC{AL DE PR8TEÇÃ© E DEFESA DQ C8N$B]M}B8®
FPBC, CNP} W© 24,2$ã.9Üg /B©G1«48

4.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários,
desde que autorizados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piau í.

4.2. Os preços ofertados pela(s) empresaCs) signatáiiaCs) da presente Ara de
Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva
classificação no Edital de Licitação ng 35/2016 modalidade Pregão Eletrõnico.

4.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata. serão observadas, quanto ao
preço às cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação ng 35/2016 -
modalidade Pregão Eletrânico, 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 Eletrânico ng 35/2016, pela(s) empresa(s) detentora(s) da
presente Ata, a qual também a integra.

4.5. Caberá a Coordenadoria de Licitações e Contratos do MP/PI o ge
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deste instrumento, em conformidade com as normas do Decreto Estadual ne
11.346/ 2004.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.] O prazo de entrega dos objetos será de no máximo 90 (noventa) dias corridos;

5.2. A entrega dos objetos desta licitação deverá ser feita no prédio anexo ao
edifício sede da Procuradoria Geral de Justiça do MP/PI, localizada na Rua
Alvará Mendes, ne 2294, Centro. Teresina-PI, na Coordenadoría de Apoio
Administrativo, de acordo com as especiflicações discriminadas neste Termo de
Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de transporte, frete,
seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento. no horário de 07::30 as 13:30, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento a favor dolicitante vencedor será efetuado até o] 0a Cdécimo)
dia útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos objetos, mediante a
apresentação da raspe:ctiva nota fiscal/futura; devid;amente atestada pelo setor
competente, observad:a a arde;m cronológica esta:bele:lida no artigo 5e da Lei ne

8.666/93. Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das
certidões negativas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho.
situação fiscal tributária federal, certidão negativa de tributos estaduais e
municipais, mantendo-se as mesmas condições de habilitação do certame, sendo
que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de
emissão das respectivas Notas Fiscais.

6.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is). motivada por erro ou
]ncorreçoes, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua
reapresentação.

6.3. Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de
juros de mora de 6% Cseis por cento) ao ano, aplicados pro rifa díe da data do

vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa.

6.3.] O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x yp.
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de
compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enq Janto lente

©' . f'
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de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração
de preços ou a compensação financeira.

6.5. A Procuradoria Geral de Justiça reserva-se o direito de recusar o pagamento
se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especiHcações
apresentadas e aceitas.

6.6. O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta a ser indicada
pela contratada cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos termos da
lei, será debitado do valor devido ao MP/Pt, referente ao fornecimento dos
produtos, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais.

6.7. O CNPJ contido na nota Hlscal/natura emitida pela Contratada deverá ser
o mesmo que estiver i'egistrado no contrato celebrado ou instrumento
equivalente, independentemente da favorecida ser matriz, filial, sucursal ou
agência.

6.8. A Administração poderá descontar do valor do pagamento importâncias
que Ihe sejam devidas por parte do fornecedor, por força: da aplicação das multas
previstas na cláusula tê:rceira.

CLÁUSULA SÉTIMA
EMPENHO

DA AUTORIZAÇÃO CAIU AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO

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

7.2. A emissão dos empenhos, sua ratificação ou cancelamento, total ou parcial.
serão igualmente autorizados pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo
Procurador-Geral de justiça do Estado do Piauí.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação ng 35/20]6, modalidade Pregão
Eletrânico e seus anexos e a(s] proposta(sJ da(s) empresaCs); CIRO NQGUEIRA
COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. CNPJ Ne 02.297.980/0010-52.
classificada no certame supra numerado.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
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9.2. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes
da utilização da presente ata.

..'
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONT]
JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, e]U

n Soarem da Costa e

2016.

Pregoeiro do MP-PI
+es dei Moura

1] dê JustiçaProcurado

Empresa vencedora registrada

L«.:,.,.~. .b.. Ê.:;h, K'..~.
GIRO FOGUEIRA COWÉRCiO DÜ Ui#fOCICLETAS LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: LucianÕ de Castra Koury.
RG ng ].239.792 SSP/PI. CPF ng 504.289.423-34
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ANEXO l

LOTE 1 - MOTOCICLETAS

':'p 1 )
.Motocicleta, com motor 4 tempos.

125 cilindradas aproximadamente, 0 Km

Sistema de alimentação=

elétrica ou por pedal;
Inieçã;o eletrânica e partida

Data de fabricação/modela água! ou posterior à data de
realização do certame;

Gasolina ou gasolina e álcool

Cor: preto metálico.

Assento em material impermeável, na co.r preta, reforçado
para suportar o uso contínu;o de passageiro com pe;se de
pelo menos 90 kg;

Freio a disco na roda dianteira ou a tam.bor

l -Capacidade do tanque de pelo menos lO (dez) liü-os de
combustível;

Pneus com aro 18

20 R$ 7.889,35

.Pneu dianteiro 80/80-18 M/c ou 80/100-18 M/C ou 2.75
18 M/C

Farol fixo no guidão, permitindo que a luminosidade
emitida pe[o conjunto do farol se movimente de acordo com
as manobras exercidas pelo piloto.

-Pneu traseiro 90/90 18 M/C aproximadamente;

Transmissão 5 (cincos velocidades;

Dispositivo contra "linha de pipa", equipamento de
proteção para integridade física do condutor, constituída de

vareta telescópica, com cerca de 0] Cume metro de
comprimento, confeccionado em material resistente e
flexível, com sistema que permita o corte da linha nas
extremidades. Deverá ser instalado na meia extremidade do

%,,
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guidão ou carenagem da motocicleta, de modo a não causar
ferimentos ao condutor em caso de acidentes com a

Demais equipamentos e acessórios obrigatórios previstos
pelas leis e normas brasileiras de trânsito.

Garantia de no mínimo ] (um) ano;

PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CORRIDOS

ll+l;da tipo Fan 125i.

C00RDENADORhA ijÉ ililiitÀijÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE
PIAUI, emJUSTIÇA DO

»-. '.càj:
Procurador-Geral df Justiça

''*
..

#z/=##/'.
C16yton Snares da Costa e Silvo

Pregoeiro do MP-PI

Empresa vencedora registrada

z-u.,j«... .ú. ê..,=á= A....
CIRO NOGÜEIRA COMÉRCldDÉ W:OTOdiéÉETAS LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: Luciano de (lastro Koury.
RG ng 1.239.792-SSP/PI. CPF ne 504.289.4.23-34
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15. EXPEDIENTE CARTORÁRgO
no prazo de 30(pinta) dias. retirar o alvará nesta Secretaria da Vara única da Comarca de Uruçuí-PI

MANIA AUXILIADORA FURTADO BALUZ, titular do lo OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL das Pessoas Naturais da cidade de PARNAIBA. Estado PI
na forma da Lei, etc. FAZ SABER, que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo Art. 1 525 do Código Civl Brasileiro, os

Requereram habilitação para casamento. Quem tiver conhecimento de algum. impedimento e ou causa suspenstva Art. 1 .521 e 1 .523 do Cód go
Civil, poderá apresenta-lo por escrito perante este Cartório. MARCA AUXiUIAI)ORA FURTADO BALUZ a$cial(a)

1 5.1 . EDITAL DE PROCLAMAS

16. WINÍSTÉKío PÚBLICO DO ESTADO ;:D'O. PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORiA DE LICiTAçõEs'E coNTnATos'
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 40120'16
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCESSO ADbUINISTRATIVO NO 15.5C$/20q6
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP
PREGÃO ELETRâNlco Na 35/2016
REGIME OE EXECliÇÃO: indimta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por lote

$ ilE$:1 !u ug }Êa'uzní=::'e=u,:!?zlstar a :a:tender à demanda da Procuradoria-Geral de
icitação Pregão Eletrõnico n' 35/2016.

HORÁRIO: 09:00 horas
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 18/1 1/2016
DATA DA HOMOLOGAÇÃO; 28/{ 1/201 6
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 28/1 1/2016
PREGOEIRO: Cleyton Sobres da Costa e Sirva
COORDENADOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silvo;

Ç91Ç I yQTOCICLETAS

16. 1 ATA DE REGl$TRO DE PREÇOS N' 4Q/2Q16 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

EMPRESA VENCEDORA: GIRO FOGUEIRA COilflÉRC10 DE MOTOCICI ETA$ 1 TDA
CNPJ NO 02.297.980/0010-52; IE: '19.50$.491--1 "- - ---' 'nu n - u''
End.: Av. Deputado Paulo Ferram: n' 1940, Bela Rio. Teresina/PI. CEP: 64075-535
Representantes Luclana de Castra Koury. RG n' 1.239.792.SSP/pl CPF Ho 504.289.423-34
l elerone; {B6) 3194-300a - E-mail; cnlnolas@cnmotos.com.br

Descrição do objeto Qtd

.Motocicleta. com motor 4 tempos
125 Cilindradas aproximadamente. O Km

-S stema de alimentação: .irjeção eletíõnica e partida elétrica ou por pedal

Cor preto meta lco; dela igual ou posterior à data de realização do certame;
Gasolina ou gasolina e álcool

prol fixo no guidãoC 1]

Assento eln material impermeável, na cor preta
pelo menosjgD.:çg
Freio a diÉoo nb roda dianteira ou a tambor
Capacidade do tanque de pelo menos 'f0 (dez) litros de combustível;

Pneu dianteiro 8D/80-1 8 MIFnu OU 80/1 00-18 M/C OU 2.75-'18 M/C
Pneu traseiro 90/90-18 M/C aproximadamente

reforçado para suportar o uso contínuo de passageira com peso de
20

R$
7.889,3
5

permitindo que a luminosidade emitida pelo conjunto do farol se movimente de acordo com as
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manobras exercidas pelo piloto.
Transmissão 5(cinco) velocidades:

-Dispositivo contra "linha de pipa", equipamento de proteção para integridade física do condutor, constituída de vareta
telescópica, com cerca de 01 (um) metro de comprimento, confeccionado em material resistente e flexível. com sistema
que permita o corte da linha nas extremidades. Deverá ser ou carenagem da
motodcleta, de modo a não causar ferimentos ao condutor
-Demais equipamentos e acessórios obügatórios previstos pelas leis e normas brasileiras de trânsito,
Garantia de no mínimo lfum) ano;
PRAZO DE ENTREGA: gO DIAS CaRRIl)OS
Marca/Modelo: Ronda tipo Fan '125i.

16.2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 41/2016 - EXTRATQ DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

PROCURADORIA GERAL DE JUST lçA DO ESTADO DO PIAUI Teresina. 29 de novembro de 2016. Dr. Cleandro Alvos de Moura

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 41/20'1 6
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 15.5G5/20'i 6
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRâNICO NO 35/2Q't6
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por lote

OBJETQ: Eventual aquisição de veículos novos, zero quilómetro. com vistas a atender à demanda da Procuradoria«Geral de Justiça. conforme
quantidades e especificações e preços do Anexo l desta Ata, e Edital de Lia.tacão Pregão Eletrõnico n' 35/2Q16
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 14/10/2016 ' ' '
HORÁRIOS 09:00 horas
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 18/1 't/2016
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 28/1 1 /201 6
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 29/1 1/2016
PREGOEIRO: Cleytan Soarem da Costa e Silvo
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afraníó oliveira da Salva:
ANEXO l

LOTE 111. - VEICULO TIPO SEDAhg COMPACTA

16.3 ATA DE REGiSTRQ DE PREÇOS N' 42/2016

PROCURADORIA GERAL DE JUSTiçA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES'E CONTRATOS
ATA DE REGISTRC DE PREÇOS N' 42/20'1 6
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCESSO ADMINISTRAITVO MO 't5.505/20'1 6

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
refesina, 29 de novembro de 2016. Dr. Cleandlo Alvos de Moura
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EMPRESA VENCEDORA: UBERMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N' ID.768.884/QÜO1-82 !E; OO1 138337nOGI
End.: Rua Duque de Caxlas, a59 - Sala 3Q2. cBntío. Ubenândia/MG. CEP: 384D0-142
Representante; JQsé Ricardo Pães LeÍne. RG; hÍG -1.62õ.4ss. CPF nQ 365.731.326.53
TolQfQne:(34) 3216-1500 - E-mail= liclbcaQ@!uDermae.com.br

Item
Doscríçãa da onjeta l atd l Vni lü'

l

assinatura aa contrato ab superior KIH' Fabricação/ano/modelo da veícu a coí'espandente à data/ano da
capacidade para 05(cinco) passageiras
04(quatro) paras laterais; Combustível à gasolina QU bi Combustível;
Gare Preta
Motor de no mínimo 1 5 L
njeção eietrõnica
Dicção hidráulica ou elétrica
Freios ABS

Sistema de air bag para no mínima as passageiras do$ bancos frontais;
Rodas comuns, aro mtnjrno ]4
pinto de Segurança

iiH$EIEilHlliil :Self::: :: is:: :: zn:='::Êi'si
Rádio AM/FM e CD pÍa)rer Mp3

Câmbio FHanual

e>( g d as por lei :a e traseira co n travamento elétrico equipado com os demais itens e acessórios de segurança

de TereÜnaues dianleiÍas e traseiras na cor do veicula. assistência técnica autoHzada pelo fabricante na cidade

' GBmntia de no mínimo de l {ucor preta CQm transparência de acordo cam a resolução do CONTRAI;
PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS GARRIDOS
marca/Madeão; RQnault - Lagar Expre$sÊon 1 6  
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FRANCISCO MARÇANO ARAÚJO F;LHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Na 709/201 6

O COORDENADOR DE RECURSOS HUl\CANOS DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PiAUÍ, no uso da atribuição que Ihe foi delegada

BE$QLi© ' '

Teresina (PI). 3ü de novembro de 2Qí6,
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Ne 710/2016

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, no uso da atribuição que Ihe foi delegada

Teresína {PI), 21 de novembro de 201 6.
FRANCiSco MARÇANO ARAÚJa FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PG.j-Mppl Ne 71 1 /2Ü1 6

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO l\llINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PiAUI, na {lso da atribuição que Ihe foi delegada

18-5- EXTRATO DE ATA REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
j:j]9ÇgEAOOnIA GERAL 0E JUSTIÇA

COORDENADORiA OE LicivAçõEfES8;InATos
Página 357

l mat.  
l ís236 f    
378      
15066 JUUAN    
262 À-    
199      
:6295      
?:i ii .::;i'ã!'i=iiü ---
:RANCISCO MAR P.NO ARAUTO FILHO
;oordenadar ae Recursos Humanos
)QRTARIA RH/PGJ-MPpf Ffe 713.2016

) COORDENADOR DE REcunsaS HUMANos DO MINlsTEnla PÚBLICO De ESTADO DO PiAUI. no uso da atribuição que Ihe íoi delegada

)QNCEDER, de accrdo cam a nc sa l co aR,.75 aa Lei Comp em.miar Estadia n- 1 3. de 03 de ;aneiro de 1994. iicei'ça médica oor nativo de
Mat. 'i;;;'
15066 JULIANA EVEUnU    
362      
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO NP 15.505/201 6
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÕNICO NQ 35/2016
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃOt por lote

E ãU E H$ ãã:um==.:um :*=ze::,â:wm
manda da Procuradoria-Geral de
rõnico Re 35/201 6.

HORÁRIO: 09;00 horas
1 8/1 1 /20 Í 6

28/1 1/2016
DA ASSINATURA DA ATA: 28/1 1/2016

Cleyton Soares da Costa e Sirva
E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Salva

ESTADO DO PIAUÍ - FMMP/PI, CNPJ NP
CNPJ Ne 24.291 .901/0aO1 -48

b9!! ! - MOTOCICLETAS

1 8.6. EXTRATO DE ATA
IS ! IÇA DO ESTADO DO PtAUI - Teresina, OI de dezembrode 201 6. Dr. Gleandro Afves de Moura

REPUBLICACÃO POR INCORREÇÃO

com vistas a atender à demanda da Procuradoria-Geral de .lustir'a conforma
Ide Licitação Pregão Eletrõníco Re35/2016. ' '--"r-' -----
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EMPRESA VENCEDORA: CIMO FOGUEIRA COIÜÉRCIO DE MQÍQCIéI ÉtIê I IÕI.
ÇNPJ N' 02.297.9801001 0-52; IE: 19.505.491-1
End.: Av. Deputada paulo Ferram: ng 1940, Beira Rio. Teresina/pl CEp: 64075-535
Representante: Luciano de Caslro Kaury. RG ng 1.239.792-ssp 'pl. CPF n9 504.289.423 34
TelefDnB; (86) 3194-3000 - E-mail; cnmotos@cnmotos.com.br

=' Descrição do Quieto l Qtd l Vaitarr

 

Motocicleta: com nata 4 tempos
125 cÍlincradas aproximadamente. 0 Km

H :;=:!=:H:..='H;FH;::; :UI'.: E!:::;'.' ""-co'= preto --itálica; : : ' '
Gasolina ou gasolina e álcoo

oelo mato emn kaj9riaf mFermeá,el: na CDr preta. reforçado para 5upartar o usa contínuo de passageira con Desci de
Freio a disco na 'aaa díanEelra ou a tambor

Gapacídade dQ tanque de 08lo menos lO (dez) litros de combusti\'a
Pneus com aro 18

Pneu dianieir0 8a 80 18 F.4'C ou 80'1 00 18 NI C ou 2.75 T8 Fdl C
Pneu traseiro 9a.90 1 8 M'c apraximadamenle

manobras e*erc-das 3Üorn iate) que a lunlínosidado em tida pelo cor.unto do foral se movimente de acordo con as
ran$m suão 5(cinéa} /elocídaa3s

PRAZO DE ENTREGA: 9a DIAS CQRR1[30S
Marca/Modelo; Ronda tipo Fan 125i.

20
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