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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 4]/2016

EDITAL l)E LICITAÇÃO N.e 35/2016

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÕNICO

PROCESSO Ne 15.505/2016

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2016, na PROCURADORIA GERAL DE
JUSTiçA DO ESTADO DO PIAUI. Sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
localizada no Edifício-sede, localizado na Rua Alvará Mendes 2294, centro, CEP
64000 060. Teresina-PI, l9 andar, o Pregoeiro, nos termos das Leis n'. 8.666/93.
l0.520/2002, e dos Decretos Estaduais Ne 11.346/04 e Ng 1] .319/04 e das demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no
Pregão Presencial. Edital de Licitação Pregão Eletrõnico ng 35/2016. do resultado
do julgamento das Propostas 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 registrar os preços para eventual aquisição de
veículos novos, zero qui16metro, para atender às necessidades do MP/PI,
conforme as características descritas no Anexo l CTermo 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

: , :

CNPI N' i0-7óa-8ü4/000i'8z IE: ooít30337Üool .... ,. -: . n-
End.: Rua Duque qeCaxias, 450:- Sala 302iCentró. Uberlândia/MG. CÉP:
38400-142 .

Representante: rosé Ricardo Pães:Leme : RG: MC í 626.493. CPF nú
365.731.326-53 ; : :

Telefone: (34) 3216-1S00 - E.inail= licitacão@ubermaçcom.br



)

©
PRQC©RADQRU-GERAL DB' }US?!çA

CWPI n9 e5.8Q5.924/QQ01-89:

PPI

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO

1.1. 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 Licitação Pregão
E[etrânico ng 35/20] 6

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E no REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 Cdoze) meses, a
partir da sua assinaUra.
2.2. Durante a vigência desta Ata, os preços regístrados serão fixos e irreajustáveis,
eReCto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações
previstas na alínea "d" do ínciso ll do art. 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. Q 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

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

2.6. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
c(induções do regístro, e definido 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 Piauí 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

3.] Com fundamento no artigo 7e da Lei ng l0.520/2002, 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 ejhdireta
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do Estado do Piauí (CADUF), pejo prazo de até 5 (cinco) anos garantida a ampla
defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de
até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação. a CONTRATADA
queU

3.1.1 Cometer fraude fiscal;

3.1.2 Apresentar documento falso;

3 .1.3 Fizer declaração falsa;

3.1.4 Compor'tar-se de modo inidâneo;

3.1.5 Não retirar a Nota de Empenho, não assinar a Ata de Registro
de Preços ou não retirar a Ordem de Serviço. nos prazos
estabelecidosi

3.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

3.2. Para os fins do item 3.1.4. reputar-se-ão inidâneos ates tais como os

descritos nos artigos 92. parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n9
8.666/1993.

3.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos l a IV, da Lei nQ 8.666, de 1993;
e no art. 7e da Lei ng l0.520. 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 CONTRATADA 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 .1.7 Não mantiver a proposta.

3.3.1.

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 prazo não superior a 2
[dois) anos;

Advertência;

3.3.3. 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 CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior; ou l

,&,,
\'.
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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 Xlv do art. 4e da Lei 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 multa de até 30%

jtrinta por cento) do va]or total do contrato

CC/02.

3.6. Em caso de retardamento na execução do objeto, será aplicada multa de 1%
(um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o
liihite de 20% do valor unitário do bem.

contrato.

3.8. Configurar-se á a inexecução parcial do objeto quando, decorridos 20
Cvinte) 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 ínexecução parcial ou total do objeto, às multas
por descumprimento de obrigação contratual.

3.10. O valor da multa poderá ser descontado das futuras devidas à
CONTRATADA.

3.10.1. Se os valores das faturas forem insuHicíentes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicação oficial.

3.10.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor
devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado
para inscrição em dívida alva.

3 1 1 0 contrato. sem prejuízo das multas e demais dominações legais previstas



:''='; :*

':..........."®
PRQCDRADQRU-G6RALDE lusVÍÇA

CNP} ng QS.8Q5.924/QQ01-89
C00RnEWAnaRiA UE: U}Cn AÇãES E CaewRAxos

mppi d© Ê$&dõ dc Piau{

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 n'
8.666/93

ações e contratos é

!m3isiu :'uul;l::lP:l:l:C
repressiva ou visam':à reparação de danes pelos :responsáveis que causen}
prejuízosaoeláriopúbliço. ' ' '' -

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

iotlÜl\0 GERlINLlj\DOR T}A /\'fA: iV;lNi$TERi0 PiiBLÍCO ilÍ} [.S']ÁJ]) ]Jtl

F{)Ê){:: CN? Ne Z.ã.2€)3 ,9a }/888}-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 Piauí.

4.2. Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatário(s) da presente Ata de
Reaistro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva
classificação no Edital de Licitação ng 35/2016 - modalidade Pregão Eletrânico.

4.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao

preço às cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação ng 35/20]6.
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 na Pregão Eletrânico ng 35/2016. pela(s) empresa(s) detentoraCs) da
presente Ata, a qual também a integra.

4 5 Caberá a Coordenadoria de Licitações e Contratos do MP/PI o gerenciamento
- o incrr--mpnrn pm conformidade com as normas do Decreto Estadual n'deste instrume

1].346/2004.
c,.e'
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CLÁUSULA QUINTA - DO LO(HL 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
Álvaro Mendes, ng 2294. Centro, Teresina-P], na Coordenadoria de Apoio
Administrativo, de acordo com as especificações 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 do licitante vencedor será efetuado até o 10e (décimo)
dia útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos objetos, mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal/natura devidamente atestada pelo selar
competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5Q da Lei nQ

8.666/93. Para os Rins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das
certidões negativas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao. trabalho,
situação fiscal üibutária federal, certidão negativa de tributos estaduais e

municipais, mantendo-se as mesmas condições de habilitação do certame, sendo
que âs mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de
emissão das respectivas Notas Fiscais.

6.2. Na ocorrência de rejeíçãa dais) NotaCs) FiscalCis), motivada por erro ou
incorreções, 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 rata die da data da
vêncimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa.

6.3.1 0 valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x VP,
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 enquanto pendente
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
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se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações
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/PI, referente ao fornecimento dos
produtos, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais.

6.7. O CNPJ contido na nota fiscal/natura emitida pela Contratada deverá ser
o mesmo que estiver registrado 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 imt)ortâncias
que Ihe sejam devidas por parte do fornecedor, por força da aplicação dàs multas
previstas na cláusula terceira.

CLÁUSULA SÉTIMA
EMPENHO

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO

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

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação 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-Gera] de Justiça do Estado do Piauí.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação n9 35/2016, modalidade Pregão
EleErõnico e seus anexos e aCs) propostaCs) da(s) empresa(s)= UBERMAC
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Ne I0.768.884/0001-82, classificada no
certame supra numerado.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.2. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes
da utilização da presente ata.
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C00RDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PKOCURAÕOKÍA-qE\tAJrnR
JusTiçA DO ESTADO DO PIAUI, em Teresina, 29 de novembro dF,Zq, 6. ' l\Í \''

Pregoeiro do MP-PI Procurador geral de l+istiçz

Empresa vencedora registrada:

U
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

LEGAL: rosé Ricardo Pães Leme.H26.493. CPF' ng 365.731.326-53RG; MG

]osé Ricardo Pães Leme
RG.: MG .1.626.493 n SSP/M(

CPF: 365.?31.326-5e



®
PRQCUiUnQR{A GERAL DE JUSTIÇA

CNP:l n9 Q5.8Q5.9Z4/0Qa ,89
(aORUENAüaPEA E: uctTAÇêas E É: wrRAra$

mppi M3n:süã'!o p'úbÍico
d© bta'do dõ Piau{

ANEXO l
LOTE 111 - VEÍCULO TIPO SEDAN COMPACTO

Veículo tipo Sedan compacto O KM,
Fabricação/ano/modelo do veículo
correspondente à data/ano da assinatura do
contrato ou superior;

.Descrição doobjçto..~ .. .l
Valor Unitário

Capacidade para 05(anca) passageiros;

04tquatro) portas laterais;
gasolina ou bi-combustível;

Cor; Preta;

Combustível

Motor de no mínimo 1.5 L;

Injeção eletrõnica;
Direção hidráulica ou elétrica

l -Sistema de air bag para no
passageiros dos bancos frontais;
Rodas comuns, aro mínimo 14;

Freios ABS
mínimo 10 R$ 53.570,00

Cinto de Segurança.
Ar Condicionado de fábrica, protetor de Cartel e

Câmbio, vidros com comandos eléüicos pelo
menos nas portas dianteiras, desembaçador
elétrico do vidro traseiro, jogo de tapetes de
borracha para o interior, pneu de estepe, macaco,
triângulo, chave de rodas e extintor de incêndio.

Rádio AM/FM e CD player MP3;
.Câmbio Manual;

Portas dianteira e traseira com travamento
élétrico equipado com os demais itens e
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acessórios de segurança exigidos por lei;

Para-choques dianteiros e traseiros na cor do
veículo, assistência técnica autorizada pelo
fabricante na cidade de Teresina;

Aplicação de película fümê na cor preta. com
transparência de acordo com a resolução do
CONTRAI;

Garantia de no mínimo de l (um) ano;

.PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CORRIDOS

Marca/Modela
1.6

Renault - Logan Expression

C'OORDENADO.
JUSViÇA DO ES

IA DE
ADO @O PIAU], em Teresina, 29 de novembro de 2016.

X
.Alv-Dr. CI

Procurador q;eram Pregoeiro do MP-PI

Z iz.
justiça

Empresa vencedora registrada

RESENT
RG; MG
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1 6.2. ATA [)g REG!$TRO DE PREÇOS N' 4q/20] 6 - ENTRAra DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

GERAL DE jUSTiÇA DO ESTADO Da PIAU! - Tensine. 29

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIÀ DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGl$TRO DE PREÇOS NO 41/20'16
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1$.SG5/20'1 6
SISTEMA DE REGl$TRO DE PREÇOS - $RP
PREGÃO ELETRÕNiCO NO 35/2816
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo $RF
TIPO D= LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO; pcr lote

JeTD= Eventua! aquisição de veícu: $ novos, zürü qu:iâmetro; .com vistas. a atellder à demanda da ProcumdorÊa-Geral de Jt:atiça
c3uantldades e especificações e preços do Anexo l desta Ala: e Edital de Licitação Pfeaão Eleírânicü n' 35/2016
DAT.A DA SESSÃO DE Â.BERTURA: 'i'l-'lD/20'18 '' '' '""" ""''"'''''' '' '''''' '''
D.A'ÍA D.A ADIUDtCAçÃO: 'ê8/'g 'f/20q6
DATA, DÂ FIOMCLQGAçÁO; 28/'i 'i/20'1 6
DATA DA ASSINATURA D,à ATA: 29/1 't/20'f Õ
PREGOEIRO; Cleytoí $oafe$ da Costa e $ilva
COORDENADOR DE LiCiTAçÕes E cONTRATos: Aãan.io OÊiveím da $ilva;
ANEXO E

.ÇOTE liã - VEICULO TIPO SEOAN CAMPA.C'FÕ

]6.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 42.f20]6

eresiqa: de novembro de 201 8. D!. Cleandío Ãlves de futura.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
C=00RDENADOR:A DE LICITAÇÕES'E CONTRATOS
ATÀ 0g PEGtSTR 0E PREgaS NO 42/28't6
ElnRATO BS Py8LICAÇÃQ PARCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1 5.503/20'1 6

EX TRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

EMPRESA VENCEDORA: U8ERMAC COMÉRCIO E $ERVIÇQ$ i.TDAEnirrçEOH YEly EuuFtA; UHEHMAÇ ÇQMERC10 E $ERVlç
CNPJ N' {D 768.884/0001-82 IE: 0011383370001

111iili :l li : :g=1!:1HX''#s,: iw: í:
  Descrição da objeto l Qtd l X:.t: r

i

a=iSmHLUraipa s- han CDmpaclara KM Fabricação/ano/modelo d
Cãpaçidãde Doía 05Çc:nGO. passageiros;
B4{quatro) Donas laterais; i onibuslíyal à gawiína GU bi-oáhóustíç/ecar: Preta
hiotoi de nQ mínima ].5 i

Dlreçãa hidráulica oü egétilca
Freios ABS
SÚlp--a de air büg para no iTbhino ús passageii$s do baqcD5 frontais;
Rodas comuns, arQ ininiino 14

iii=i:F=EH'iFiii HJÇE: ! .:::: J::::::: ::=:=h=':::.'s=
Rád c Afyt/Fhi e CD piayer Ít$P3
câniojo híantja

ex gid)s por le ra e ['asejra çom travainentQ e]etíico equipada com os dQr:-ais itens e acessãr:os de segurança

de l Êresina ianhiras e [rõsejrcs na çor da 'e'Guia. asslst cicia téçnicF auionzada pela fabricante :ia cidade

' Garantia de r-. mínimo de l (uml a"-= n transparência de acorda çam a reSOluÇão da CalITRAN=
-PRÂZC DE ENTREGA: $C DIAS CCRR BOS
Marca/Modela; Renaui: - Lagar Expre$$ion 1.6  

P.''..:



Diária da Justiça do
ANO XXXVElt . l# 8111 DÊ9ponEbillBção: Qllinta-feira. l de Dezembro ãe 2a 6 Ptlbjicação: Seda ÍBlra, 2 de Dezembro de 2016

Estado da 'q:

'ê).
.Jd'ú :

PROCESSO ABWllNISTRATIVQ Ne l$.5e5/28'1 6
$!$TEMA De REGi$TRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETn6NiCO Ne 35/20i6
REGIME BE EXECUÇÃO: indireta pelo $RP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO; oar !aie
e8JETO: Eventuâ! aquisição de motocicletas de fere quilómetro, com vistas a atender à demanda da Procuradoria-Geral de
Justiça, canfomte quantidades e especificações e preços do Anexo i desta AÍa, e Edita: de Licitação Pregão EÊetrõnlce Fte 35/2Q1 6
o,ATA OA scss.ão OE ABERTURA: 1 4/í0/2016
HORA.RIO: 09:00 horas:
DATA D,R Ã.aJUDICAÇÃO: 1 8/''i 1 /2Q16
BATA DÁ HGMGLOGAÇÃC'28'1 1 2Q16
DAT,Ê DA ASSINATURA. OÂ ATA: 28/} 1/20'i 6
PREGOEIRO: Cleyton $oares da Costa e Seiva

25 ciiitldrâdâs

ÇQQHDENAuuH DE Ltçl l AÇQE8 E ÇQig'THA'l"OS: Aíranio oliveira
PÚBLICO DO ESTA.DO DO piAUÍ - FMMP/pl. CNPJ Ne

la.5$1 .55QfnaQt.â2 / FI INn6 FRPFCl& A t)O CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ Ne 24.2$
ANEXO l

LOTE ! - MOTOCICLETAS

l.'-\!

]8.6, EXTRATO DE ATA - REPUBLICAÇÃO POR INGORREÇÃO

CI :RAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DO PiAU! Tereslna, 01 de dezembfcde 201 6. Dr. üieandro Alces de Moura

GERAL DE JUSTIÇA
coo DE E

ATA DE /2016

AI'iââlRi!!:vicia'riç/rx ie an fan i
SiSTEmA DE naCiSTno OE PREÇOS - snp
?REGÃ0 ELETnâuiCO Ne 35/2016
REGIME DE EXECÊiÇÃO: indireta pelo $RP
TIRA DE LICITAÇÃO: menor preço
ACIUDIC,ANÃO: por lote

GSJETO; Eveltti.ia! aquisição de veículos novos: ze.ío quilómetro, com vistas a atQrlder ã demanda da Procuradoria-Geral de Justiça, üoilforme

qu?JiHaaaes e es?ecilicacÕes e nrecos dólar e'c61 desta Ata. e Edital de Licitação Pregão EletrÓnico n] 35/201 6
HORÁRIO: 09:00 110las

DATA 8A HO&!OLCGAÇÃQ; 28 '1jã201 6
DATA, DA .ASSINATURA DA ATA: 29/'i l.f201 6
PREGO iRC: Cleyton Sobres da Costa e Salva

Página 358

EMPRESA VENCEDORA; GIRO NOGUEIRA COMÉRCIO OE MOTOCICLETAS LTDA.
GNFJ Ng e2.297.$8GFaelC-52; !E: $9.5G5.491-{
End.: Âv. OeputadG pauis Ferrão. ng {$4G: 8üi Rio, TeresinafPI. CEF; $4C75-535
Rep?esenBn e: Lucian© de Castra Küurv. RG n2 1.239.792-$$Pfpí. C?F ne 5D4.289.423-34
Telef ne: 86} 3]94-Baga - E-mail: cnmaía$@cnmoto$.c©m.br

:' esçr çãa do objeta Q!d
:.:.!;.T

 

?/lotoGicfeta, com rnQtaí 4 {eR)pos
1 25 ciiindíada$ aproximadamente, 0 !<m

Sistema de aiímentacão: injeçãü eielrõnica e partida eiótriça au por pedal
Data de fabrlçaÇã9 moaeÊo igüaf GU posterior à data de realização do certame
CO : pr8te metálico
Gasolina ou gasolina ê ájcaQF

Assento em material mpermeá\ei: na cor preta: reforçado para $upaRar c uso contínuo de passageira cam pesa de
p8ln menos 90 Kg

;Feio â disco na roda aiant8Éra ou ê tambor
capacidade do [ailque ae pelo menDslo(dez} liÊrcs de combustível;
Pneus çom ara i 8
Pne J dlaniDi o 80;'80 18 kl C ou $a/Í00 18 M/'C üu 2.7S 18 Ívt:C

pneu traseira 9Q.f90 18 Mi'Ç aproximagamentB=
Fatal fixo no guldão. permitindo qyQ a luminosidade e'nítida paio conlunlo da Farol se alovinlente de acordo cam a$

rr ânoDía exercidas pelo pi Glo
Transmissão 5 {cinGo} velacidade$;
Dis agite\ro centra "finca de pipa": equipam9nio de proÍeçãü para integridade fíSiCa dG Condutor. Gonsliíuída de vareta

[eEesGÓpfca, çoFr- cerca ae 01 {um} metia de comprÊmentQ, confeccionado em material resistente e flexÍ\-e . CQm isEenia
ql e penHita o cone da lliiha nas extremidades. Deverá sêr instalado na meia extremidade do guidãQ ou carenagem daque perriiiLa ) ;arie aa linda nas 8xlremidades. Deverá ser iiisFalado na meia extremidade do guidão ou carenaG
motocicleta. de nada a nãa causar Ferimentos ao ccndutGr em caso de acidentes com a matacicleta:
Demais eqLnpameritG$ e acessórios DbrigatQrigs previstos pelas leis e normas brasileiras de trânsito

Garantia de na mínimo $eüm} afia;
RÂZD DE ENTREGAM $O DIAS GCRRIBOS

Ma!'c3 'hiodelG: Monda tiPO Fan 125i.   



Diário da Justiça d© Estado d© Piau{
.êggXBlql.=#!X!!! papo:üU ilação: Q

COORDENADOR
U yJéAÇA
!O:!?jS5$/0001-SS rUUÜO ESPECIAL OS PnOTEÇÃa E

DE !..IMITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Salva;
DO MINISTÉRIO PÚBL

DEFESA Da CONSUMIDOR

'{/
co oo esTADO oa plAuí - rwnpfPii:aÊmó Ng
FPDC, CNPJ Ne 24.29

;t;QTE li!!yg@ytO..TIPO SeDAN COMPACT-

f'''x.

JSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - Teresina, l g de dezembro de 2016. Dr. Cfeandro lives de Moura

REPU8L{CAçÃO POR INCORREÇÃ018.7. ESTRATO DE ATA
GERAL DE JUSTIÇA
A DE L[CiTAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTPO DE
ESTRATO DE PUBLICA

Ne 1 5.505/2016
9FTEnA oe nsGisTno DE PREÇOS SRP
PREGÃO eLETRÕNICQ N2 35,l2Q]6

Índireta pela SRP
TIRA DE LICITAÇÃO menor preço
ADJUDICAÇÃO; por lote
OBIETO: Everituai aquisição de veículos novos. Zelo auilÂmatrn

Anexo
0/201 6

09:00 horas;
1 8/Í 1/2016

28/1 1/2016
DA ATA: 28/1 1/20{6

Cieyton Sobres da Costa e Sirva

desta Ata metro. CQm vistas a alander à domar?da da Procuradoria-Geral de .lustina conforme
e Edital de Licitação Pregão Eletrõnico oD 35/2016. ' ''' ''-- --' " ;'''

$Êíva

DC PIÂUÍ - FMmP/Pl:
Ne 24.291.901/0001-48

CNPJ NS

Descrição do objeíe

Veículo !tpo Sedas médio ü KM. F
da contrato cu superior;

Páglf» 359

EnyPRE$A VENCEDORA: U8ERMAÇ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.nur EDA vnyçEutJHA: UBEHMAÇ ÇOraERC10 E SERVI(
CNPJ Ng I0.768.884/0001.82 IE: 0011383370001
End.: Rua Duque de Caxia$, 45Q - Sala 3Q2, Cedera. UberÊândÊa/MG. CEP; 3840Q-142
Representante; JQsé Ricardo Pães Leme. ÊG; MG - ].626.4e3. CPF ng 36$.731 .32&53
Telefone; (34} 3216-1 5Q0 - E-mail: licÊlacaa©)ubermac.GQm.br

  Descrição do objeto l atd l vnlti ao

l

Veiculo tipo Sedan compacta o KM. FabrlcaÇãoJ'ano'modelo dn velou a cn resoand8nLe à dará/ano d3
assinatura do contraía ou sup8ner
Capacidade para 05Ícinco} passageFíos
04rquaíro) portas laterais; Combustível a gasolina au bl-combustíve
Oor: Preta
Lloler de na mínimo 1 3 L
njoção eíetrânica
DIlaÇão hidráulica ou eiétrica:
Freios ÂBS

Sistema de air bag para no mínimo as passageiros do$ bancos froniai$
nadas comuns. aro mínimo i 4
Cinto de Segurança

:iilU$11É HIFliil il:$EI :! ::: :: : : 1: z=s.=':: /ã
Rádio AFvl/Ff.t e GD playeí IÜP3
Gambio ?áanuai

exU dQS par leí;a e Iraselra CQm travamento elétricc equipado com os demais Itens e acessórios de seguran;8

]e Te e5 n3 d inteiros e frase rof na cor do ve'ceira assistência técnica autorizada pe o fabricante na crdaae

Garantia de no mínla tu:D .na CQI preta com transparência de acorda cüm a resolução do CONTRAI;
-?gAZe DE ENTREGA: $O DIAS CORRIDOS
barca/Modelo: R8nBul! - Lagar Expre$$ion 1.6  

F.';..:


