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ATA l)E REGÍSTRO l)E PREÇOS Ne 43/28í6

EI)!TAL DE LICITAÇÃO N.e 35/2016
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÕNICO

PROCESSO Ne 15.505/2016

VALll)ADE: 12 (DOZE) MESES

Aos JIÊ dias do mês de :ilz!.(náa.do ano de 2016, na PROCURADORIA GERAL DE
jUSTiÇA DO ESTADO DO pIAUÍ, Sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
localizada no Edifício-sede. localizado aa Rua Ájvaro Mandes 2294. centre, CEP:
64000-061), Teresina-PI, le andar, o Pregoeiro, nos termos das l,eis ne. 8.666/93,
l0,520/2002, e dos Decretos Estaduais N9 1 1.346/04 e NQ 11.319/04 e das demais
normas legais aplicáveis, conforme a ciassí6cação das propostas apresent:idas no
Pregão Presencial, Edital de Licitação Pregão Eletrânico Re 35/2016, do resultado
do julgamento das Propostas de Preços, publicada no l)bário da Justiça do Estado
do Piauí e homologada pelo Procurador-Geral de Justiça, à f]. do processo
acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de
veículos novos, zero quilómetro, para atender às necessidades da MP/PI,
conforme as características descritas no Anexo l (Termo de Referência) do
sobredito Edita!, na modalidade Pregão Eletr6nico, cem 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
peia empresa cu.ja proposta foi ciassi&cada e declarada vencedora no certame
acima numerado, como segue:

FORNECEDOR REGISTltADO
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CLÁUSULA PRIWZiitA - DO OBIETO

[.] . Eventua! aquisição de veícu]os novos, zero qui]õmetro, 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 E.ícitação Pregão
Eletrênico ng 35/20} 6.

CLÁUSULA SEGUNDA - 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 assinatura.

2.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão eixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações
previstas na a]ínea "d" do incisa ]] 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 incisa ll
âo art. 65 da í.e! n. g 8.666/93, a Administração, se jüigar conveniente, poderá
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatórío.

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 dc registro, 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. 1)urante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Procuradoria
Gemi 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.

CLÁUSULATERCEIRA DAS PENALIDADES

k',..-
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3.1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 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 Serüços 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
até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que

3.1.1 Comete!" &aude fiscal;

3.1..2 Apresentar documento falso;

3.1.3 Fizer declaração falsa;

3.1,4 Comportar-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 Sewiço, nos prazos
estabelecidos;

3.1.6 1)eixar de entregar a documentação exigida no certame

3.1.7 Não mantiver a proposta.

3.2. Para os fins do item 3.1.4, reputar-se-ão inidâneos fitos tais como os
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágl.'afo único, da Lei ng
8.666/1993.

3.3. Com fwidamento nos artigos 86 e 87, incisos l a IV, da l,eí na 8.666, de 1 993;
e no art. 7g da ],ei ng ]O.S20, de ].7/07/2002, nos casos de retardamento, de falha
na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla
defesa, a CONTRATADA poderá ser apertada, isoladamente. ou juntamente ccm as
m,ultas definidas aos 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-Pl}, por prazo não superior a 2
(dois) anos;

3.3.3. Declaração de ínidoneidade 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 CONTRATAPt/

l ,,-''\/
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ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no incisa
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 Q incisa XIV do art. 4e da Lei ne
t0.520/200Z, 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%
[trínta por cento) do valor total do contrato.

3.5. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando, decorridos 20 (vinte)
dias do ténninc do prazo estabelecido para execução do contrate, nenhuma
unidade do objeto for 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/02

3.6. Em caso de retardamento na execução do objeto, será aplicada multa de 1%
Cum por cento) do valor unitário do bem em atraso. por dia, por unidade. até o
limite de 2e% dc vaicr unitário do bem.

3.7. No caso de inexecução parcial da objeto ou de descumprimento de
obrigação contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CON'TRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de até 20% Cvinte por cento) do valor total do
contrato.

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

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

3.ÍO. O valor da malta poderá ser descartado das futuras devidas à
CONTRATADA.

3.10.1. Se os valores das eaturas forem iasu8cieates, fica a CONTRATAM)A
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
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devido pela CONA'RAIADA à CONTRATANTE, cite será encaminhado
para inscrição em dívida ativa.

3.11. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas
no contrato, poderá ser rescindido unítateraimente, por ato formal da
Administração; nos casos enumerados no art. 78; incisos l a Xll e XVll, da Lei n9
8.666/93,

®

CLÁUSULA QUARTA. - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

[ÕRGÃO GERENCIADOR l)A ATA: MiNISTERIO PUBLICO DQ E$TAPO i)O

QB$Ã©SI)ARTICIPÂNTÊS: FÍINDO BE $tODERNIZAÇÃO DQ MINISTÉRIO
PÚBLICO 1)0 ESTAI)O DO PIAUI - FMMP/pí, CNpl Ne I0.55}.5Sg/0001-
63 / FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇAC E DEFESA DO CQNSUMIDaR
FPI)C, CNPJ Ne 24.291..901/000í-48

f''x.. 4.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários
desde que autorizados pela Procuradoria Gera! de Justiça do Estado do Piauí.

4.2. Qs preços ofertados pela(s) empresa($) signatáriaCs) da presente Ata de
Registro 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 cíáusuias 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 no Pregão Eletrânico Re 35/2016, pelaEs) empresa(s) detentoraCs) da

presente Ata, a qua! também a integra.

4.5. Caberá a Coordenadoria de Licitações e
deste instrumento, em conformidade com

Cc tratos dc MP/PI o gerenciame
Estadualnormas do De

.ÇC
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ctÂusutaQuiNVA DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1 0 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
Ãivaro Mentes, ne 2294, Centro, Teresina-PÍ, na Coordenadoria de Apoio
Administrativo, de acordo com as especificações discriminadas neste Termo de
Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de transpoNe, frete,
seguros. tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento, no horário de G7;30 a$ } 3:30, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.í. O pagamento a favor do }icitante vencedor será efetuadc até e 109 Cdécimc)
dia útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos ob)elos, mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal/natura devidamente atestada pelo selar
competente. observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5e da i,ei ne

8.666/93. Para c$ fias 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 rabi ilação do cera:ame, 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 dais) NotaCs) FiscalCis), motivada par 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 futuras serão pagas acrescidas de
juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicados pro rata díe da data do
vencimento 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 mcratódos 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
de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere

L.b



®
RROetIR4DQRK G$RAb DH IU$TfÇA

mppi dõ Esb$do da Piau{

de preços au a compensação financeira.

6,5. A PrccuradcrÍa Gera! de Justiça reserva-se o direito de recusar o pagamento
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 ccnt:ribuições sociais.

6.7. Q CNP} contido na ota Hlscal/futura 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 importâncias
que Ihe sejam devidas por parte do fornecedor, por força da aplicação das multas
previstas na cláusula teFceir8.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO
EMPENHO

7.1. O fornecimento do QbjetQ da presente Ata de Registro de Preços será
autoHzado, conforme a necessidade, pele Procurador-Gera! de ustiça do Estado do
Piauí.

7.2. A emissão dos empenhos, sua retiHicação ou cancelamento, total ou parcial,
serão igualmente autorizados pelo Procurador-Geral de justiça do Estado do Píaüí.

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

CLÁUSULA DITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação ng 35/201õ. modalidade Pregão
Eletrêniço e seus anexos e aCs} prcpestaCs) does) empresaÍs): llPE
AUTOMOTORES ])Q BRASIL LTDA., CNP) Ne 54.305.743/001]-70, classificada
no certame supra numerado.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.2, Fica eleito o foro de Teresiaa - PI para dirimir quaisquer questões deck"?
'\
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da utilização da presente ata.

L.
JUSTIÇA

da Costa e Silvo

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTIUTOS DA PROCU]

DQ ESTADO DO PIAUÍ, ep Teresina, :2:g. de

KAL DE

Pregoeiro do MP-PI

Empresa vencedora registrada

ndE du;rõH8;Hotús nobKAsil LEOA.
KEPRESZWTAN'tgA,B8h,t: Eduardo Cordeiro de Almeida e Silvo

RG: 21/Ü56.446-6. CPF Rg 157.699.348-59
HPE Automototes do Brasil Lida
Eduardo Cordeiro de Afmeida e Silvo

Procurador
RG 21.856.446-6 SSP/SP

C PF }S7.699.34&59
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ANEXO l

LOTE VI. VEÍCULO TIPO PICK UP

.Veículo tipo Pack Up - l)upla Cabine - 4x2 ou
4x4, zero quilómetro, com capacidade para
e5€cinco) passageiros, 4 po as;

Cor: Preta

Motor: no mínimo 2.0 L

Potência mínima de 180 cv;

Câmbio: manual ou automático;

Freios ABS

.Combustível: Diesel;

-lnjeção: eletrânica;

Direção: hidráulica de fabrica;

.Ar Condicionado de fábüca

Cinto de segurança

Vidros e travas elétricas;

AJr bag

Rodas com ai'e de ao mínimo 3.6;

Para-choques na cor do veículo;

Rádio AM/FM/CD ou MP3;

Aplicação de película fumê na cor preta com
transparência de acordo com a resolução do

l 04 R$ 1l 1.500,00
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CONTRAN

Protetor de Cal'ter e Câmbio, 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.

.Acessório: equipado com todos os
equipamentos de série não especificados e
exÍgidcls pelo CONTRAN

-Garantia de fabrica de no mínimo de OI ano;

,Assistência técnica: autorizada pelo
fabricante na cidade de Tereslna-Pl;

PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CORRIDOS

Marca/Modelo: Mitsubishi - L200 Triton GL
Diesel

LOTE Vll- VEÍCULO TIPO SUV

R$ 154.700,00

Zero quilâmeü'o

':. [,. 9
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.oração 4x2 ou 4x4,

Capacidade para, no mínimo, 05(cinco)
passageiros, 4 portas;
Cor: Preta

Motor: no mínimo 2.8 L

Potência mínima de 177 cv;

;Câmbio: manca o automático;

Freios ABS

-Combustível: Diesel;

Injeção: eletrânica;

Direção; hidráulica de fabrica;

Ar Condicionado de fábrica

.Vidros e traças elétricas;

.Aír bag

Rodas com aro de no mítümo 17;

Para-choques na cor do veículo;

Rádio AM/FM/CD ou MP3;

-Aplicação de película ftimê na cor preta cam
transparência de acordo com a resolução do
CONTRAN;

Protetor de Carter e Câmbio, desembaçador
eiéerico do vidro traseiro, jogo de tapetes de
borracha para o interior, pneu de estepe,
macaco, triângulo, chave de rodas e extintor
de incêndio.

Acessório: equipado com todos os
equipamentos de série não especificados e
exigidos pelo CONTRAN

Garantia de fabrica de no mínimo de QÍ ano;

-Assistência técnica; autorizada pelo
fabricante na cidade de T©FQs#Í3)Pl;

!

]l . hL/ /
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mppi Ministério Público
do Estado do Piauí

PRAZO DE ENTREGA: 90 1)IAS CORRIDOS

Marca/Modelo
Diesel

Mitsubishi - Pajero HI)

COORDENADO]

JUSTIÇA DO ES'
ICiVAÇÕBS E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE

.:ag. de n;o l#;w./10 PIAUI, em Teresina de 2016.

Dr. CI
Procurado l Pregoeiro do MP-PI

'Àlves 'de N ra

tGeral die Justiça

Empresa vencedora registrada

f-''-t\ . \

àREPRESENTANTÊ7tÉCAL; Eduardo Cordeiro de Almeida e Salva
RG: 21©56.446-6. CPF ne 157.699.348-59

HPE Atitomatofes do Brasi} Lida
Eduardo Caldeiro de Almeida e Salva

Procurador
RG 21.856.446-6 $SP/SP

CPF 157 .699.348.59

.kh IL LIDA.

12
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Capacidade pala 05Ícinco) passageiros
@(quatro) portas laterais; CoRibustíve! à gasonna ou bi-üombustívei
Cor: Preta
Potência mínima de 139 cü
Câmbio: M8t uai ou automático;
Motor de ílo mínimo t .8 L;
injeção eietrõnlca;
DÍleçãc hidráulica ou e:ética
Cinto de Segutatlça e Freios AB$.

Sistema de aíi bag pata rç mínimo os passageiros dos bancas frontais;
Rodas mm afa Ne UfUtUO 16
Aí Cendiclcnado de fábrica; pfcietoí de Cartel e Càínbia, vidros com comandos efétricos pelo menos rias

desembaçadcr e;ét ico do vidro traseiro, jogo de tapetes de borracha Faia o interior, pneu denoras dianteiras
estepe, nlâcaco, triângulo
.Farias ooM tf6vas elétílcas;
.Rádio AM/FM e CD !)tayer MP31

ct)ave de rodas e extintor de incêndio

Assistência técnica auto?izada p o falir cante na cidade de Teresina;
Equ Fado com os demais itens e aceuórios de segura.nça exigidos pcr reli
Aplicação de película fumo aâ cor preta üon transparência de acordo com a resolução do CONTA.AN;
Garantia de no mínimo de í {um} an6;

PR.AZO DE =l\n'REGA: 90 DIAS CORRIDOS
Marca.Medeia: Mitsubishi Laitcer 2WD 2.0 MT

Para«choques dianteiros e traseiros nã coí do ve Guioa

PROA;URADORIA GERAL BÉ JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUf - Telesina: te de dezembro de 2016. Df. Cleandrc Afves de Moura

]8.8. EXTRATO DE AI A REPUBLECAÇÃO POR +NCQRREÇÃQ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORD=NADÜRIA DE LiCITAÇõeS E CONTRAI'GS

PARCIALEXTRA70 De

?ROCES$0 A,DMENISTRATtVO $1e 'i5.$05/201$
SISTEMA De REC!$TRO DE PREÇOS « SRP
PREGÃO ELETRONICO $F 35/2Q{6
RCG:ME DE EXECiJÇÃO: {ndireta Feio $RP
TIPO DE LICITAÇÃO: nl$ \cr preço
ADJUDICAÇÃO: por çoie
68JETO: Eventual aqi.!isiçãc de veículos novo$7 zero quilõme8ro, Gom vistas a atender à demanda da Proa lradcíia«Geral de Justiça:
quantidades e especifiüaçoes e preços dc Àn xo i desta Ata, e Edital de Licitação Pregão Eletrâníco Re 35/2016
D.ATA DA SESSÃO aÊ AB ATURA: 14/10/2016

BATA D8. AaJUDICAÇAQ: 't8/'t 1/201 6
Bg.Tj: DÃ. HQMOLQGAÇÃO: 28/'1 1.í2Q't 6
DATA DA ASSINATURA QA. ALTA: 29/1 1/2a'i 6
PREGOEIRO: CtõHon Sobres óa Costa e $:tva

E CONTRATOS
8lÊ$; FUN O E MCDERNfZ.AÇÃ#

Afi'anjo Oliveira da S;?vâ.
CO mINiSTÉRiO PiieLICO OC ESTADO BO piA&jf - FmmP/Pt, CUPJ N»

DEFESA DO CON$UIUiDOR + FPBCs CNPJ $F 24.29't.9a'1/000'f-48

LO'FE Vi- VEICULO TIPO PICA UP

Página 3$ii

EMPRESA VENCEM)ORA; HFE ÂUTOMGTORES DO BRAStl LTDA.
CNFJ Ne 54.305,74g/a l i-7ü iE: 'ie.288.224-4
End.: (luadf& 05. a? E G7 Â s/!4q. Di$! it Migwto liBu$trtat de GalaiãQ Catalão/GQ. GEP; 75.709-9QI
Regi'esen aRIe: Eduard CQídelía de ÂimeÊãa e seiva. RG: 2f.85$.446-6. CPF ng 157.699.3{8.59
veietaüe: { { 32{4-4$SO Saveiro(Patmeióaesiiva.enm.br

  De$criçãQ do ahjelo    

l

Veicula tira Pack Up - Dupla Cabiíie - 4x2 oy 4x4. zero quiiornêlFO. com capacidade pata $ícinço)
passageiros. 4 pGreas

-Maior; nQ mínima 2 0 1

-Falência mínima de f$a c

Combust vel; Dlese!;
ilieçõo; eleuânica
Dir Ção; hidráulica de {abdca;
Âf c©ndiciQRiadQ 4e fábrica

Vidros e {i'aval elé !cas:

-Bodas com ate de i o mÊnlmc 16:
?era-;baques na or dG vetcuto;

04 R$
} 1 1 süo.cc
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ÀNO XXXytll - Na $1 1

-APIÊc ção do Relia & fumo na e r Frei aam transparência de acordo m a fesc&uçã óa

-Pfaíetor de Ca er e Câmbio, desembaçador eléllico do vHdyo {rõseita, lago ae tapetes de
be r cha par ü interior, pneu de estepe: ma aco, triêngute. cha e de
incêndio.
Âce5$órl ; equipaüc com todas a$ eqiliFaínenÍos de série não eSpecIfIcadoS e exigidos pelo

-Garantia de fab !ca de na mínimo de Gi ano;
8:$$i ênciâ tã Rica; auto?izada Feio fabricante na cidade de Tefesíilo-Pl;
FR,&ZO ÜE ENTREGA: $Q DÊ.R$ CORRIDOS
Ma?ca/êyodela: Mltsubls&í - L28G Tiiton (il üieseÊ

$ $* PROMOTDRêÂ DE Jy$TÊÇÃ
[ERÂL DE J[.JSTíçA DC ESTADO í)O P}AU] - Teíesina, ]: de de ornbfo de 2Gí6. Dr. C]eandro .A]ves de Moura

19.] . PROhJOTORiA nÊ JU$TiÇ DE CARACOL-PI
POFiTARI.A N.E '93/2Q1 6
O MIN:STÉRiO PÚBLICO DO ESTADO DO PÊÂyi, i)ela Promotor'la de Justiça de Caracol e par Intermédio de seu Promotor de Justiça TíÍuiür,
Dr. Paulo miai.início Áraúlo Gusmão, no uso de suas atribuições c;institucionais e tegaiü. com fu cro na$ disposições contidas 10 art. 1 27, ca8)u{, e
ârt. 129. i] e 111. da Constituição Federa!; art. 25, Incisa IV. letra 'b' e ií\case Vlli da Loi Federal Ra 8.625/98 e art. 8.' . $'1 .', da Lai n.' 7.347/65: e

COt&$!DERÂNDO que, pof i npeiativo co sÊiÊuc orai: incuKl5e ao Uinistéí c ?t blicc a defesa da ordem jurídica. zelar pelo efetlvo respeita dos
Pcdefea ?ébliccs e promover as medidas aecessáãas pat'a proteger a paÍãmõ! Q pJ b c e social
CON$iD BANDO ! alicia de falo em tíâmlte nesta Píomoloíia de Justiça íemebda peia Ministério Públ:ço Federal, $orlstandc pwaçãe da CCU.

!gerente à nláqiiina retroescavadeiía doada ao município de Guaritas-PI, pela União, através do PAC {Prograríla de Aceleração clo
Crescimento), utilizada supostamente cona dcs\plo de finalidade pe:o Piefelto Claudlnê Maltas Maia, em benefício de familiares, lla reforma do
Posto de Combtístíu'el da cidade, em janeiro de 2013.
CON$iOERÂ$1DQ que o PÂG, instituído pelo Decreto n. 6.(}25/2GG7. desitltla-se a llt\plemontação " de :bedidâ$ de estímulo ao investimento
privado: an'ipiíação dos illve$tlü18Httos eKI loira-instrutura Q voiÍados a melhoria da qualidade do gasto público ÜQ controle da expansão dos
gas QS correntes nc âmbito d& Admirtlstraçáo Pública Federal "kart. iü) e dentre essas medidas se incÉtiio doação de máquinas para o$
municípios: caminhóes-caramba, moÍanãveladoras e retrooscavadeiras, com a finalidade de realizarem a recliperaçãa de estudas vacinais e em
obras para melhoria da convivência cüm situações de Bôca e estiagem, que ante e$sõ sacia! destinadas a promoção da agr cul! lra familiar e
EêfortR2 agrária.
CON$i8ER.ÃN O a exisÍênc;a da Po]!afia !MQÂ #]. 3e/20{ 4. que "tem por óblelivo c te!\ a! a digponi8i cação de irtfoímações ã soc idade quaaio
à utilização de equipamentos doaclüs aos muillcípiõs no àmbiío do Programa de Aceleração dc Crescimento 2, em atendimento aos princípios
escritos nc a!{. 37 da Constlttilçáo Federal e visando o c ntroÊe social"

PágillB 36'

EMitRESÀ VENCEDORA: HPE ÂijTOMÜTGRE$ ÜC BRÂ$1! LTDÂ.
CNPJ NÊ 54.3ü$.743lOa] 1-70 1E. !ü.2$$.224«4
=nd.; GijadFa Õ5. Õ? E a7 A $,'N2. BlsÊã'lÊo Min r in4u$!real d9 Calaiãü « Caíaiâ /GO. CEP: 75.7G9-$gl
Repfesen ande: Eduarda Coraeiru de Almeida e $iÊvg. F8G: 21.$$$.44$-$. CPF n l$?.899.348-59
T l$foii : í11 3214-4$$G - E-!n êê; gcvefncG?aiineida@üiivo.co:m.bí

  BescrÊçãQ do qhlüla Qíd Linitári0

l

yefç }o {iFQ $ê?P{Sooã UÜ i Vehiçi9 que ágnffi=a "\f8 cutü ut kart'} osponho

7i'aÇãa 4X2 0U 4X4:
Capacidade para. ilo mínimo. D51cinco} pn$$age iau. 4 Farias

-MoÍor= nG inínÊme 2.3 L
.?olêncÊ m nim de l 77 GV

càmhia; manual cu aulomáiico
-Freios ÀBS

-iaieçãQ; etetrâniGa
$ireçãe: ni íáuilcade iabrlca;
âr <bnd cionadG de Íâbí! a
Vidrar e !ravH$ eletrÊcas;

R©dê$ om ar de n© mínimo ] 7;

Aplicação de película fuínê na c r preta Gom Eram p íünciã o acordo c m a es iucãa do
COMTRÂN;
?Fütetar de Cárie Gâmbia: e$enãbaÇedQf e é f ü 8a vãdra ra$eira, ! gc 8e ãõp e$ de

borracha para Q interior. pneu de e$ epe: maczcn, !rlâ gu:o; çhêv de rodas B ex {n r
Incêndio.
acessória: equipado com todos os elluloa'-entoa ae série não e$pecificadüs xÉÇldo$ pülG

Ga.anliad8É brida de n mÉiiimo e01 anQ
ê$$i êncla ! nêça: üutGrizada pela rabi'ic ri c n cidade de Ter8$in8-Pl:

PRÃZG DE ENTREGA; 9ü DIAS ÇQRRiB $
:!õaícã Modela; hiiísubislll - Paleio HÜ E#T Diesel  

l b4 70C.00



mPPI iü ; \istério Pi.}blieü
ü{«. t.sido do !)!8t.i0 ;#;'':%

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇOES E CONTRATOS

]

Aos dezenove dias dc mês de janeiro de 2Q}7, a Procuradoria Geral de ustiça do
Estado da Piauí, CNPÍ: Q5.8e5.924/QGG 89 e órgãos participantes desta ata de
registro de preços C Fundo Especial do Ministério Público e Fundo Estadual de
Proteção e l)efesa do Consumidora representado nesse ato por seu Pregoeiro
Cleyton Sobres da Costa e Silvo, considerando ata supracitada, RESOLVE; retificar
os lotes VI e Vll da empresa HPE AUTOMaTORES DO BRASIL LTI)A, CNPJ:
54.305.743/0011-70, quanta à divergência na descrição dos veículos tipo pica-up
L200, triton GL e SUV tipo Pajero constante na proposta do fornecedor e na Ata de
Registro de preços 43/2016, corNgindo os erros conforme abaixo:

LOTE Vt - VEÍCULO TIPO PICA-UP, L-200 TRINTON
Descriçãodoobjeto IQtd ValorUnitárioItem

,Veículo tipo Pica up - Dupla CabíKe - 4x2 0U 4x4,
l zero quíjõmetro, com capacidade para 05(cinco) 04

passageiros, 4 portas;

R$ 1] ] .500,00

LOTE Vlt- VEÍCULO TIPO SUV

l
c.,É

+ De&êrição do objeit; . :

:::::: : : ::,l. .'q: :+:J : :  
 

ii , li: l i':i :; il::ã ::i l !ini:: ;:;;' #98#
  &

=

l

-Veículo tipo SPlr [Sport UEilíty Vehicle) que
slgn@ca "veículo utilitário esportivo";

Zero quilómetro, tração 4x2 0U 4x4,

Marca/Modelo: Mitsubishi - Pajero HD MT
l)pese.

:: R$ 1 54.700.00



LEIA-SE:

Item
LOTE VI - VEÍCULO TIPO PACK-UP, L-200 TRINTON

Descrição do objeto Qtd Valor Unítá

&

ros

Conforme proposta apresentada pela
empresa, fls. 455 a 46Q, PA: 15.505, v. 111.

04 R$ ] ] ] .500,00

LOTE Vll- VEÍCULO TIPO SUV
e

R$ !54.7Qa,OQ

Conforme proposta apresentada pela
empresa, fls. 455 a 460, PA: 15.505, v

nece
6 ora retiHicad

re: .PI
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:~#'''administrativo vinculado, com fundamento nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o prazo de 2 dias para referidi#qéÉHçaçào
contados da assunção da vereadora mais votada à presidência provisória da Câmara dos Vereadores, sem prejuízo das perlllX da lei \ç
(responsabilidade penal ou por improbidade administrativa) quanto ao descumprimento da decisão judicial ou qualquer embaraço ao gêü:'nei"'
cumprimento. No caso. por nào vislumbrar na espécie, diante da natunza da controvérsia posta em debate, a possibilidade de composição
consensual, deixo de designei a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do código de Processo Civil. Citem-se o$ réus para integrar a
relação jurídico«processual (CPC. artigo 238} e oferemr contestação, por petição, no prazo de 15 (quinzes dias úteis (CPC, aftlg.os 21 9 e 335)
sob 'pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC. artigo 344), cujo termo inicial será a data
prevista na artigo 231 do CPC. de acordo com a modo como foi feita a citação (CPC. artigo 335, 11i). Junte aos autos cópia da decisão do
mandado de segurança de n. 0000004-06.201 7.8.18.01 1 8. Expedientes necessários. Publique-se. Regístre-se. Intimem-se

ANO XXHX - N' 8132 lo: Sexta-loira, 20 de Jmelro ag 2017 Pybllçlçagl $!g!!gg f?lra! 23 de Janeiro de 2017 .üj

11 .442. DECISÃO
Processo Ro 0000004«06.201 7.8. 18.01 18
classe: Mandado de Segurança
Autor; JOÃ0 DA CRUZ $0U$A, KALt VERUSCA DE COUSA ALMEIDA. LUZtNETE PEREIRA DE VASCONCELOS COUSA
Advogado(sl: GÊNÉ$tO FERE:nA DE COUSA JÚNIOR(OAB/PIAUI N' 4336}
Réu: PEDRA R BC}RO NETO. D{LBERTO DA SALVA DE COUSA, JUL}0 P.}L}0N DÉ COUSA FiGUEREDO. JOSÊ DA CRUZ MUNIZ DA SiLVo
Advogad«s}
Diante do eKpostc, considerando c ümBS bcni i fis e o pefict3lum in mcm. haja vota tra af-se de direito iiqeido e certo dos iapetraaes, concedo
3 medida iim naf pata o exate $m óe DElfERM}NAR que a vereadefa. LUZINETE PENEIRA DE VASCONCgLO$ COUSA, assuma
píovisaiameate a ç'residênda da Câmara dos Vereadores de Vàaea Grande - PI, com supedêlleo no aü, 26 do Ri da Câmara do Vefeadoes de
várzea arando .« Pi, bem como suspendo a eficácia do ato administrativo de f }. 4G: e, por aaastameata, a e$cácia do pedido de íegistfo de
candidatura da Chapa de f !. 41 . Desta forma, DETERMINO que as autoridades coatoras procedam iBcootioenti a suspensão do(s) atoÍs)
mpugnado(s), especialmente o Sr. ve.íeador PEDRA R:BE:RO NETA. o qual QxefC0 8 função de Presidente de fato da Câmara de Vereadores
de Várzea Grande - PI, tudo sob as penas da lei {responsabilidade penal e por improbidade administrativa), além de incone{ em multa diária
conforme prevê o art. 31 1 . 111 do Código de Processo Civil, dominando sua aplicação no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) imputados
diretamente â pessoa daquele que exerce de fato a função de Presidente da Câmara do Município de Várzea Grande « PI. o Sr. PEDRA
RIBEIRO Nela (art. 7', 111. da Lei 12.016/2009), sem se olvidar da responsabilidade penal e por improbidade adrnini$trêtivâ dag demais
autortdadw coatoras. NOTIFIQUE-SE a(s} autoridade(s) coatora(s} para prestar as infom)ações que entender necessárias no prazo de l O (dez)
dias, encaminhando»selhe cópias da inicial e demais documentos que a acompanham, tudo na forma do estabelecido pelo art. 7'. 1, da Lei
12.D16/2009. DÉ-$E CIÊNCIA do feito ao órgão de representação judia.al da pessoa jurídica interessada (Município de Várzea Grande - PI) ou ao
Prefeito, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse. no feito (aít. 7', 111. da Leí 12.D16/2D09>. Após prestadas as
nformaçõe$, vistas ao MinistêrÊo Público para seu parecer que deverá ser ap.rebentado no prazo de 10 dias.. Confira-se prioridade ao feito
conforme detemiina a Lei de Mandada de Segurança. Expedientes necessários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se

VARA ÚNICA DE VÁRZEA GRANDE

12. EINl$TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

1 2.1 . PORTARIA PGJ/PI N' 2661/201 6 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso d:as atribuições conferidas no art, 12, incisa XIV, alínea
f', da Leí Complementar Estadual n' 12/93, riQ$ termos do àrt. la do Ato PGJ. nç.3D8/2012

DESIGNAR o Promotor de Justiça LUCIANO LOTES FALES, com serventia .na la Promotoria de Justiça de Corrente e Promotoria de ~lustiça de
Curimatá. de entrância intermediária. para, sem prejuízo das funções que exQrcQ. responder pela 2' Promotoria de Justiça de Corrente, enquanto
durar a$ férÊa8 da titular. no período de 09 de janeiro a 07 de fevereiro de 2017.
REGl$TRE-SE. PU8t.IQUE-$E E CUMPRA-SE.
PROCURAI)ORLA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de dezembro de 2016.
CLEANDRO ALVES OE MOURA
Procurador«Geral de Justiça

RESOLVE

12.2. EXTRATO$ DE DIÁRIAS
Estrato do Dockão
Processo AdmÊrlistrativo Ro 28303/201 6
Requerente: Cleandro Alvas de Moram
Requerido: Procuradoria«Gera! de Justiça
Assunto: Sotidtação de Diárias
De$ra, nos termos da Resolução CSMP n' 1 3/2Q13* o pedido do equenate, autorbando o pagamento de 02(duas} diárias e %% (Meias diária ac
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇACLEANDRO ALvoS DE MOURA; níe e te aodeslocameato para paRidparda assnatwa deAcofdo de
Coopefaçãc Têc ce e i.tais Coííeia/Pi* nos dias 13 a f5 de dezembro de 20'f6.
Teíesioa-P1, 21 de dezapbfo de 20f6
Zêiia Sanava Limo
SubPiowradofa-Gefai de Justiça

12 3. PRIMEIRO TERMO DE RETIFiCAÇÃO DA ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS N' 43/2016: pregão eietrõnico
35/2016- SRP para eventual aquisicáo de veículos
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aos dezanove dias do mês de janeiro de 2017. a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ: 05.805.924/DD01-89 e órgãos
paRícípantes deste ata de registro de preços ( Fundo Especial do Ministério Público e Fundo Estadual de Proteçào e Defesa do Consumidor)
representado neste ato por seu Pregoeiro Cleyton Soarem da Costa e Sirva. considerando ata supracitada, RESOLVE ratificar o$ lotes VI e Vll da
empresa HPE AUTOMOTORE$ DO BRASIL LTDA. CNPJ: 54.305.743/001 1-70, quanto à divergência na descrição dos veículos tipo pica-up
L200, triton GL e $UV tipo Pajero constante na prapasta do fomecedor e na Ata de Regístro de preços 43/2016, conigindo os oiros conforme
abaixo

R.nrnnnnnü adminintrafivn

Página '185



12.4. COORDENADORIA DE RECURSO.S HUMANAS
PORTARIA RH/PGJ-MPPI NO 26/201 7
O COORDENADOR DE RECURSOS HUIVIANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PtAUI, no uso da atribuição que [he foi delegada
pelo inciso 1, do ai't. lo, do Ato PGJ n' 558, de 26 de fevereiro de 20't6,

CONCEDER, de acorda cam o incisa l do arl. 75 da. Lei Complementar Estadual n' 13, de 03 de.jarleíro de 1994. !icença rTtêdica aos servidores

Relfoaia-se os elites da peseçlte Poíbüe ao dia { i de oeíeüfa de 2Q16,
Tefesina {F'i), f8 de anelro de 2017,
FRANCISCO MARÇANO ARAÜJO FILHO
Coordenada de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ«MPP! NO 27r20'17
o COORDENADOR OE RECURsos HumANOS oo U}NiSTÉRIO PÚBLICO oo ESTADO DO ptAui.
pelo incisa t. do ad. I'. do Alo PGJ n' 558, de 26 de féveíeiro de 2016,

no uso da atribuição que ihe fo} delegada

Retroqam-se os efeitos da presente Portaria ao dia
Teresina (PI). 18 de janeiro de 201z
FRANCl$CO MARÇANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ«MPPI NO 28/2017

1 1 de janeiro de 2017

. , /,q.P.\lc:''ü:',À

leis Diário da Justiça do Estado do Piauí /le., q\ ~;''$ i?':".::.e=ii::;i!:..r:i: :i ,[ii=i:,......,.:,..:,..,.......:.., í:? : .$11.:
.0TE VI - VEICULO TIPO PICK-UP. L-Z00 TRINTON }ljZ : . . ?!;}/

=' nwçrição do objeto :' çr ;";l..2.L >'

Í .Veiculo tipo Piçk up - Dupla Cabine - 4x2 0U 4x4. zero quilómetro. com capacidade para 05(cinge)
passagelios. 4 portas

04
R$
1 1 1 500.00  

l Mat. l Nome l Dias l PeriQdo

  126 ANDE CAROLINNE CARVALHO GALDtNO 01 1 1/1 0/201 6

  ]92 {ENNEDY BRUNO TEIXEIRA 02 1 0 a 1 1/1 1/2016

  200 l POEMA ROCHA VIRES DE OL[VEIRA 07 1 5 a 21f1 2/2016

  199 JONAT AN SANTOS DE CASTRA a2 D9 a l0/01/2017

  371 TRICA PATRÍCIA MARTINS ABREU 13 09 a 21 /0 1/20 1 r

  342 ANGELA BORGE$ DE MOURA CASTRA   l0/01e017

  3t5 KEI i Y CRi$TiNA BEZERRA DA COSTA   l0/0]/2017

  332 ANA } UIVA MÂ$$TALERZ PiõES DE SOUZA 02 i 0 a 1 1/0}/2017

=ONCeOeR. de acorda çom a Incisa ll do aü 75 da Lei Complementar Estadual n' 13, de 03 de janeiro de 1994. licença módica poi motiva d

M«. Nome   PeúQdo

15D28 MANIA DO SOCORRO TAVARES DA SALVA 01 1 1 /01 /201 7

LOTE VII. VEICULO TIPO $UV

  lêem l Descrição do objeto QU Valor Unitário

  !
i veiculo tipo suv(spoü utility Vehide) que signiõca "veículo utilitário espoüivo";
l -fera quilómetro, traçã0 4x2 0u 4x4.
i Marca/Modolo: Mltsubishi - Pajero HO MT Diese

D2 R$ 1 54.7D0.00

LEIA-SE
LOTE VI - VeiCULO nPO Pica-UP. L-Z00 1RINTON

  =' oescüção do oüjelo :' Unitária

  l
yeÊç!!ja#pa Piar u üu ia cabine 4x4 í4xz 4x4, g4x€8EB2Zl9A}Zeee euiÊõmekc ccm capacidade Baía
g%dcQel pawaaalfa$. 4 00rtas=
Conforme prQpa$% apresentada peia empresa, fb. 455 a 4$C, PA: 15-$e5, v- :i!

04 ! f 1 .500 0Q

LATE vii. VEICULO npo suv

  :' Descrição do oüjeta
i Valor

Unitário

    .veiculo tipo suv($paü utility venicle) que slgnl#ca "veicula utilitário espoüivo

2 R$
154.700.0a

Conforme proposta apresentada pela empresa. tls. 455 a 460. PA; 15.5D5, v. 111

permanecem ina ! rd g g demais carncteri$tiçal dos veículos. ]otes v] e v]]. va]ores da ata de reaisüg .dg.al9çeâÁ3129]gal

g COSta e 3ilVa
iro dQ MP. PI



Catalão. 14 de outubro de 2016

MINISTÉRIO PÚBLiCa DO ESTADO DO PIAUí
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Sr. PI'egoeiro e Equipe de Apoio
Rua Alvará tendes. n' 2294. 1o andar do
Edifício da Procuradoria Geral de Justiça
Teresina-PI - CEP: 64000-060

Ao

EDITAL DE PREGÃO eLETRÕNICO - Na 35/2G{6
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 1 5.505/2016

Recebimento das propostas: até 14/10/2016 até 09:00hs
Abertura das propostas: '14/'t0/20't6 até g9:00h$
Disputa de Lances: 14/10/2016 até 10:00hs

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

LOTE VI - VEÍCULO TIPO PACK-UP

HPE AUTQMOTORES D0 8MSlt LmA.
M«lianas.PloiÊ&nk.Xtswiiw Xubilsüek. !.6eQ e:ldK-Sofmb SP 8t B CtP04S43-DaQ / '\
IqIIQ{ CD$ÜBD--gOdOVIg BR.85g. Ih 283. Qm&@S, 7 B 7A gd'-CDtdÕO GO - BMa P 7S789.99t .,177
B[ia[ [[wi Guaçe -- h- Eng. Rano]do Nüdoe! Guedeg Podre, 370 - Parque ]adu8biu$ Mnd Guag!- f.toga Guaçü -.Sll ÇEP ]3849-2te

                                     
                                   
l Veicula tipo Pack Up - Dupla Cabine - 4x4

{4x2, 4x4 e 4x4 reduzida) zero quilómetro,
com capacidade para 05(cinco) passageiros
(incluindo o motorista). 4 portasl

Cor: Preta

Motor: 3.2 L

Potência de 1 80 cv:

Câmbio: Manual=

Freios AB$

njeção= Eletrõnlca Direta Common-Raill

Direção: Hidráulica de fabrica;

Ar Condicionado de fábrica

Cinto de segurança: Dianteiros e LateHis
traseiros de 3 pontos e assento central traseiro
sub-abdomina

Vidros e trevas elétrícas;

Air baga

Rodas çom aro de Açc ]6";
Para-choques na cor do veículos

Q4

(Quatro)

R$ ] $1 .5QO,QQ

(Cento e onze mil
e quinhentos

reais)

R$ 446.QOO.QO

(Quatrocentos e
quarenta e seis mil

reais)



HPE ÂWOMQTQRES DO BMSIL HDA
MaBz --AN.ftesídenleJoswlinoXubãsüek 1.60g andai ulo - $P - Bra$il

Filial Catalõa-Rodoüa BR-850. Xm 283. Quedas 5, ? e 7A. sín'- Co$alãa - GD - Bnsil - CeP7S70ç'#i/
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Radio AM/FM/CD ou MP3:

Aplicação de película fumo na cor preta com
transparência de acordo çom a resolução do
CONTRAN;

Protelar de Caber e Câmbio

Desembaçador elétrica do vidro traseiro.

Jogo de tapetes de borracha para Q interior
do veículo

Pneu de estepe,

Macaco.

Triângulo,
Chave de rodas e
Extintor de incêndio

Acessório: Equipada çom todos os
equipamentos de serie não especificados e
exigidos pelo CONTRAN

Garantia: 36(Trinta e seis) meses ou
1 00.000 (Cem mil) quilómetros, prevalecendo
o que ocorrer pnmelrol

Assistência Técnica; Autorizada pelo
fabricante na cidade de Teresina-PI através da
Trilha Veículos Ltda.. localizada na Av. Jogo
XXlll no 3333 - São Cristóvão - Teresína/PI -
CEP: 64051-005 -- Fine (86) 31 31-6000
PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CORRIDOS

Local de Entregam A entrega dos objetos desta
imitação será feita no prédio anexo ao Edifício
sede da Procuradoria Geral de Justiça do
MP/PI. localizada na Rua Alvará Mendes. n

2294, Centro. Teresina-PI. na Coordenadoria
de Apoio AdmínistrBtivo

Marca: MITSUBISHI
Modelo: L200 TRITON GL Diesel

Ano de Fabricação: 2016 0u superior
Fabricante: HPE Autamotores do Brasil Ltda    

«

VALOR TOTAL DO LATE VI R$ 446.000,00

[QUATROCENTOS E
QUARENTA E SEIS

Mn- REAIS)



LOTE Vii VEICULO TIPO SUV

HPÊ AUTQblOTORES DO BMSIL UDA
#uúz+Ax. PnuiüBte Jusçelíno !Cubiisdnk t.ó88 - Sõa Püulo
qlio} Cahlêe-®óo\ia 8&-g$e. !!n 288, «iedhs & 7e 7X 6íll'+ Cetetãe

Hlinl âlagi 6uaçu--Av. EnD. RaiialdoA10odmf Gueá g PaíBin, 370--Poíqu: . SP-CP 13B49410

                             
 

Veículo tipo SUV (Sport Utillty Vehlcle) que
significa "veículo utilitário esporüvc";

Zero quilómetro

Tração 4x4,(4x2. 4x4 e 4x4 reduzida)l

Capacidade para 05(çinço} passageiros
Ílnçi inda o motcãsH}, 4 podas;

Cor: Preta

Motor: 3.2 L
Potência de 1 80 çv:

Câmbio: Manual;

Freios ABS
Combustível: Diesel:

Injeção: Eletrânica Direta Common-Raill

Direçào: Hidráulica de fabrica;
Ar Condicionado de fabrica

Vidros e traves elétricas;

Air baga

Rodas com aro de 17" de Liga levei

Para-choques na cor do veículos
Rádio AM/FM/CD ou MP3;

Aplicação de película fumo na cor preta com
transparência de açorda com a resoíuçãc dc
CONTRAN

Protetor de Cartel e Câmbio.

Desembaçador elétrico do vidro traseiro.

jogo de tapetes de borracha para o Interior
do veículo.

Pneu de estepe.
Macaco.

Trlàngulo*
Chave de rodas e

Extintor de incêndio

Acessório: Equipado com todos os
equipamentos de fere náa especMcados e
exigidos pela CONTRAN

(Dois)

02 R$ 154.7aO.OQ

acento e
cinquenta e quatro

mil e setecentos
reais)

R$ 309.400,00

(Trezentos e nove mil
e quatrocentos reais)



Garantia: 36(Trinta e seis) meses ou
100.000(Cem mll} quilõmebos, prevalewndc
o que acorrer primelo;

Assistência Técnica: Autorizada pelo
fabricante na cidade de Teresina-PI através da
Trilha Veículos Ltda.. localizada na Av, Jogo
XXifl n' 3333 - $ão Crlstõvãe - Teresina/Pi --
CEP: 64051-005 - Fode (86) 31 31-6000

Local de Entrega: A entrega dos obletos desta
licKação será feita no prédio anexo ac Edifício
sede da Procuradoria Gemi de Justiça do
MP/PI. localizada na Rua Álvaro Mendes. no
2294, Centro, Teresína-PI, na Coordenadoria
de Apoio Admi istrativo,

PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CORRIDOS

Marca: MITSUBl$HI

Modelo: Pajero Ht) MT Diesel

/"'- Ano de Fabricação: 2016 ou superior

Fabricante: HPE Automotoras do Brasil Ltda.

VALOR TOTAL DO LOTE Vll R$ 309.4D0,00

(TREZENTOS E
NOVE MIL E

QUATROCENTOS
REAIS)

VALOR TOTAL DO OBJETO:
(Lotes VI e VII)

R$ 755.400,QO
(SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS
REAIS)

H 'iÊm.6h 'à,;« '.',
páo Cordeiro de Alce\da e $i+va

Procurador
RG 21.856.446-6 SSP/SP

CPF }57.699,348-S9 ra 305.743/0011 .m
HPE AUTOR OTORES

DO BRASIL UDA.
Qua&as {l* OS, 07 e 67-A

Distrito Industrial de Catalão
CEP 7S701-903 .
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