
mi Ministério Publico
do Estado do Piaui

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 47/2018

EDITAL DE LICITAÇÃO N.° 13/2018

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (licitações-e)

PROCEDIMENTO N9 5.396/2018

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos ki dias do mês de i`i3Q6 N-Oqo ano de na PROCURADORIA GERAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos,

localizada no Edifício-sede, localizado na Rua Alvaro Mendes 2294, centro, CEP:

64000-060, Teresina-PI, 1° andar, o Pregoeiro, nos termos das Leis n2. 8.666/93,

10.520/2002, e dos Decretos Estaduais N2 11.346/04 e N2 11.319/04 e das demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico n2 13/2018, do resultado do julgamento das Propostas de
Preços, publicada no Diário da Justiça do Estado do Piaui e homologada pelo
Procurador-Geral de Justiça, à fl.   do processo acima referenciado, RESOLVE
registrar pregos para a eventual aquisição de material permanente (mobilia
para escritório, incluindo mesa, armário, poltrona e outros itens), nas
quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do
sobredito Edital, na modalidade Pregão Eletrônico, para atender ao MP/PI,
conforme consta do apêndice I 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:

Empresa Vencedora: Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ n2 21.306.287/0001-52

Endereço: Rua Vereador Décio de Paula, n2 101, Bairro Planalto -
Formiga/MG

CEP: 35.570-000

Representante legal: André Pires Nascimento - CPF n2 002.855.491-46
Telefone: (37) 3329-1000 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Registro de Pregos pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de
material permanente (mobilia para escritório, incluindo mesa, armário,
poltrona e outros itens).
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CLAUSULA 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 fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações
previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. 2 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 II
do art. 65 da Lei n. 2 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 definido o novo preço máximo a ser pago pela

Administração, o Proponente registrado será convocado pela Procuradoria Geral

de justiça do Estado do Piaui 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 Piaui não será obrigada a firmar as contratações que

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a

contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência

de prestação do serviço em igualdade de condições.

CLAUSULA TERCEIRA — DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)

(ORGAO PARTICIPANTE: FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO

CONSUMIDOR - FPDC, CNP) N9 24.291.901/0001-48)

3.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários,

desde que autorizados pela Procuradoria Geral de justiça do Estado do Piaui.

3.2. Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de

Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva

classificação no Edital de Licitação n2 13/2018 — modalidade Pregão Eletrônico.

3.3. Em cada prestação do serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto

ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação n° 13/2018 —

modalidade Pregão Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de

compromisso.
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3.4. A cada prestação do serviço, o prego unitário a ser pago será o constante da

proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° 13/2018, pela(s) empresa(s)

detentora(s) da presente Ata, a qual também a integra.

3.5. Caberá a Coordenadoria de Licitações e Contratos do MP/PI o gerenciamento

deste instrumento, em conformidade com as normas do Decreto Estadual n°

11.346/2004.

4.0 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM

4.1- Os materiais deverão ser entregues e montados no seguinte local:

- Prédio que abriga as promotorias de justiça do Ministério Público, localizado na
Rua Lindolfo Monteiro, n° 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI — CEP 64049-440.

4.2. 0 prazo de entrega dos objetos será no máximo de 45 (trinta) dias corridos,
que se iniciará até 3 (três) dias após a data da assinatura do contrato.

4.3 0 prazo para montagem dos objetos será de no máximo 15 (quinze) dias
corridos para montagem, contados a partir da data do recebimento provisório;

4.4. 0 envio da nota de empenho e do contrato poderá ocorrer por correio
eletrônico ou outro meio de comunicação.

4.5. A empresa vencedora é a única responsável pela entrega dos materiais, bem
como pela garantia e assistência técnica dos mesmos, obedecendo ás
especificações presentes neste Termo de Referência.

4.6. Não serão aceitos materiais reutilizados e que estejam, de qualquer forma, em
desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência.

4.7. 0 material deverá ser fornecido, por empresa do ramo de atividade,
legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida por
documentos legais.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. 0 pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado ate o 10° (decimo)
dia útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos objetos, mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5° da Lei n°
8.666/93. Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das
certidões negativas de débitos relativas ao FGTS, A previdência, ao trabalho,
situação fiscal tributária federal, certidão negativa de tributos estaduais e
municipais, mantendo-se as mesmas condições de habilitação do certame, sendo
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que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior â data de
emissão das respectivas Notas Fiscais.

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

5.3. Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de
juros de mora de 6% (seis por cento) 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 pela fórmula: EM =IxNx VP, onde:

EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de

compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado â licitante vencedora enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito â alteração de

preços ou a compensação financeira.

5.5. 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 especificações

apresentadas e aceitas.

5.6. 0 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 aos serviços prestados, os

valores relativos aos tributos e contribuições sociais.

5.7. 0 CNPJ contido na nota fiscal/fatura 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.

5.8. A Administração poderá descontar do valor do pagamento que o fornecedor

tiver a receber, importâncias que lhe sejam devidas, por força da aplicação das

multas previstas no Edital e na Ordem de Serviço.

CLAUSULA SEXTA — DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO

EMPENHO

6.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será

autorizado, conforme a necessidade, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do

Piaui.

\•\
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6.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,

serão igualmente autorizados pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piaui.

6.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Pregos serão autorizadas pelo

Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piaui.

CLAUSULA SÉTIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação n2 13/2018, modalidade Pregão

Eletrônico e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): Tecno2000

Indústria e Comércio Ltda., CNPJ n° 21.306.287/0001-52, classificada no

certame supra numerado.

CLAUSULA OITAVA — DO FORO

8.1. Fica eleito o foro de Teresina — PI para dirimir quaisquer questões decorrentes
da utilização da presente ata.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 06 de NO -C-1-4-'1WI  de 2018.

g 1 Ca/e SZt
Cl(Ttoi S.. -s da osta e Silva

Prego iro do MP-PI

Dr. Cleandr4 Alves de

Procurador-Geral de Justiça

Empresa venc .ra: Tecno Indústria e Comércio Ltda.

R presentantelegal: André Pires Nascimento

CPF n° 002.855.491-46
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LOTE III - CADEIRAS E LONGARINAS

Empresa Vencedora: Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ n2 21.306.287/0001-52

Endereço: Rua Vereador Décio de Paula, n2 101, Bairro Planalto - Formiga/MG

CEP: 35.570-000

Representante legal: André Pires Nascimento - CPF n° 002.855.491-46

Telefone: (37) 3329-1000 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

01

Poltrona Giratória, Presidente,

com apoio de Cabeça, em couro,

com braços

Marca/Modelo/Referência:

Tecno2000/ SION/ SN-02.01.S.2

UNID 25
R$ 1.835,00

ESPECIFICAÇÕES

Medidas de aproximadamente: largura assento (s/ braço): 0,53 m, profundidade assento: 0,51 m,

altura até assento (curso) 0,46 a 0,52 m, altura total: 1,17 m.

Assento e encosto de espaldar alto, fabricados no sistema de concha bipartida de compensado

multilaminado de 15mm de espessura.

Sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de ago com acabamento em pintura

epóxi.

Espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha,

com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.

Revestimento em couro natural.

Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em

alumínio injetado, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e pintura

eletrostática na cor preta.

Sistema de reclinação com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e

sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico.
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Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manipulo, regulagem de altura

pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto

injetada em polipropileno 100% reciclável.

Base giratória injetada em alumínio com 5 hastes e acabamento polido.

Rodízio de duplo giro 60mm de diâmetro fabricado em poliamida 6.6 com banda de rodagem em

poliuretano injetado de 3mm de espessura, eixo central apoiado em esfera de rolamento de ago.

Braços fixos, sem regulagem de altura, estruturados em alumínio polido, com apóia-braço injetado

em poliuretano.

Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos.

Apoio de cabeça incorporado ao encosto, sem regulagem de altura, com revestimento em espuma
anatômica de poliuretano e couro natural.

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

02

Poltrona giratória reclindveL

espaldar alto com braços.

Marca/Modelo/Referência:

Tecno2000/ Vernier / VR-

02.01.A.4

UNID

150

(Procuradori

a Geral de

Justiça)

R$ 738,00

ESPECIFICAÇÕES
Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e
conchas do encosto injetadas em material termoplástico.

Concha do assento injetada em material termoplástico.

Dimensões aproximadas do encosto: 580 mm de altura, 480mm de largura (toler. +-5%);

Dimensões aproximadas do assento: 460mm de profundidade (toler. +-5%), 480mm de largura;

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de ago com acabamento em pintura epóxi
na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm (toler. +- 5%) de espessura sendo que o
assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada.

Braços em chapa de ago, regulável em, pelo menos, 3(três) posições, com apóia-braços em
poliuretano integral com alma interna de ago.
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Altura ao assento através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições.

Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um
mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo.

Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com
no mínimo 5(cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o
mesmo fique em contato permanente com o usuário, evitando choques as suas costas.

Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manipulo de empunhadura, e
alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, regulagem de

profundidade do assento através de botão localizado sob o assento.

Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção em material

termoplástico e rodízio duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixado a base por

meio de anel de pressão.

Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com

secagem em estufa.

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

03

Poltrona giratória, reclinável,

espaldar médio com bravos

Marca/Modelo/Referência:

Tecno2000/ Vernier / VR-

03.03.A.4

UNID

150

(Procuradori

a Geral de

Justiça)

R$690,00

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões aproximadas do assento: 480mm de largura por 460 mm de profundidade. (toler. +-

5%).

Dimensões aproximadas do encosto: 450mm de largura por 460mm de extensão vertical. (toler. +-

5%)

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e

conchas do encosto injetadas em material termoplástico.

Concha do assento injetada em material termoplástico.

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço com acabamento em pintura ep6xi
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na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve

apresentar borda frontal ligeiramente curvada.

Braços em chapa de aço, regulável em, pelo menos, 3(três) posições, com apóia-braços em

poliuretano integral com alma interna de aço.

Altura ao assento através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições.

Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um

mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo.

Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com

no mínimo 5 (cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o

mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas

costas.

Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manipulo de empunhadura, e

alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independente, regulagem de

profundidade do assento através de botão localizado sob o assento.

Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de ago tubular com capa de proteção em material

termoplástico e rodízio duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixado a base por

meio de anel de pressão.

Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicada pelo processo de decomposição eletrostática com

secagem em estufa.

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

04

Cadeira fixa interlocutor com

braços

Marca/Modelo/Referência:

Tecno2000/ Vernier / VR-

04.20.D.0

UN ID

120

(Procuradori

a Geral de

Justiça)

R$365,00

ESPECIFICAÇÕES

Medidas: largura do assento: 46 mm, profundidade total de 470 mm, altura ate o assento de 420
mm. (toler. +- 5%).

Medidas do encosto: 420mm de largura, 360mm de altura. (toler. +- 5%).

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e
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conchas do encosto injetadas em polipropileno.

Concha do assento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm
de espessura.

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de união do encosto
ao assento, confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta,
com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo SOmm de espessura, com densidade minima
D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a
circulação sanguínea.

Estrutura metálica trapezoidal ou tipo balancim, fixa, em tubo de aço com acabamento em pintura
epóxi na cor preta, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em termoplástico.

Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através
de parafusos métricos e suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano
integral com alma de aço interna.

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

05

Longarina de 02 lugares, com no

mínimo 03 braços

Marca/Modelo/Referência:

Tecno2000/ Vernier/ VR-02

UNID

50

(Procuradori

a Geral de

Justiça)

R$ 690,00

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões totais aproximadas: 1100mm de largura total, 560mm de profundidade total e 450mm

de altura total. (toler. +- 5%).

Encosto: espaldar baixo, com largura de 420mm e extensão vertical do encosto de 360mm, no

mínimo; (toler. +- 5%).

Assento: largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm. (toler. +- 5%).

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e

conchas do encosto injetadas em polipropileno.

Concha do assento injetada em polipropileno.

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de união do encosto

ao assento, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em

10
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pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve

apresentar borda frontal ligeiramente curvada.

Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através

de parafusos métricos e suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano

integral com alma de aço interna.

Travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de aço

retangular.

Suporte de fixação do estofado em chapa de aço com 3mm de espessura minima, fixada a longarina.

Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.

Base de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular, com capa de proteção injetada em

material termoplástico e sapatadas niveladoras de piso.

Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

06

Longarina de 03 lugares, com no

mínimo 04 bravos.

Marca/Modelo/Referência:

Tecno2000/ Vernier/ VR-03

UN ID

50

(Procuradori

a Geral de

Justiça)

R$ 990,00

ESPECIFICAÇÕES
Dimensões aproximadas: 1680mm de largura total, 560mm de profundidade total e 450mm de
altura total. (toler. +- 5%).

Encosto: espaldar baixo, com largura de 420mm e extensão vertical do encosto de 350mm, no
mínimo; (toler. +- 5%).

Assento: largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm. (toler. +- 5%).

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e
conchas do encosto injetadas em polipropileno.

Concha do assento injetada em polipropileno.

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de unido do encosto
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ao assento, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de ago, ambos com acabamento em
pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve
apresentar borda frontal ligeiramente curvada.

Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através
de parafusos métricos e suporte metálico, injetados em material termoplástico ou poliuretano
integral com alma de ago interna.

Travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de ago
retangular.

Suporte de fixação do estofado em chapa de ago com 3mm de espessura minima, fixada a longarina.

Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.

Base de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular, com capa de proteção injetada em

material termoplástico e sapatadas niveladoras de piso.

Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ em Teresina, Gi) de i\i/ \)t-'Akç.&''  de 2018.

fl/Ár
C eyton Stes da tosta e Silva

Pregoiiro d

C»
\\

Dr. Cle o'Alves 

d)--

e Moura

Procurador-Geral de Justiça

Empresa v edora: Tecno i 00 Indústria e Comércio Ltda.

Representant egal: André Pires Nascimento

C F n2 002.855.491-46
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Ltui 7-4

portas
Fabricante/marca:
Movenord/EPAA

(Procuradoria Geral de
Justiça)

• U") ' 
‘È
;
-

-- 
c,
14

-)
ESPECIFICAÇÕES crVi

Medidas aproximadas de 800 x 475 x 740 mm (LxPxA). (toler. +- 5%), com 1 prateleira de 18mm de espessura.
Confeccionado em MDP com ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão.
Tampo com espessura de 25mm com bordas em termoplástico coladas no sistema "hot-melt", na mesma cor do tampo, com espessura 2,0mm.
Laterais de 18mm e fundo com 15mm, bordas protegidas por perfil em termoplástico extrudado na mesma cor das laterais.
Portas em MDP com ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, com 18mm de espessura e bordas com perfil termoplástico na
mesma cor do tampo.
Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas com chave e cópia. Puxador de plástico no mesmo acabamento da fechadura.
Rodapé com base em ago tubular, 20x5Omm com espessura de 1,5 mm. (toler. +- 5%) pintado em epoxi-pó, com secagem em estufa.
Sapatas niveladoras para ajuste de nível, em polietileno de alta resistência a impactos e abrasão.
Tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epoxi,

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

05

Gaveteiro móvel/volante, com
duas gavetas e um gavetão
para pasta suspensa
Fabricante/marca:
Movenord/EPV3B

UNID
100
(Procuradoria Geral de
Justiça)

R$ 319,00

iESPECIFICAÇÕES

rMedidas de aproximadamente 465 X 475 X 703MM (LXPXA) (toler. +- 5%).
Confeccionado em MDP revestido em laminado melaminico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com espessura de 18mm, com
bordas protegidas por perfil em termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na mesma cor.
Gavetas confeccionadas integralmente em MDP revestido em laminado melaminico de baixa pressão e fita de borda na mesma cor
Abertura através de trilhos com corrediças em aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruido.
Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas com chave e copia.
Rodizios de duplo giro injetados em material termoplástico, presos a base do gaveteiro através de parafusos.
Sistema de deslizamento dotadas de roldanas com travas de segurança.
Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUl, TERESINA, 06 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça

5.9. 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 53/2017

a)Especie: 1° Termo de Apostilamento ao Contrato n°. 53/2017, firmado em 06 de Novembro de 2018 entre a Procuradoria Geral de Justiça do
Estado do Piaui - CNPJ 05.805.924/0001-89 e o Sr. Fausto Vieira de Alencar. - CPF: 757.336.333-87;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 22466/2017
c) Objeto: 0 presente Termo de Apostilamento tem como objetivo a alteração do valor mensal, segundo Cláusula Sexta do Contrato n°
53/2017, em vez de R$ 600,00 (seiscentos reais), passa a ter como valormensal do aluguel a quantia de R$ 645,89 (seiscentos e quarenta e
cinco reais e oitenta e nove centavos), de acordo com a variação ocorrida no IGPM/FGV - INDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO.
Dessa forma, tem-se o valor total de R$ 7.750,68 (sete mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) apostilado para
poder ser realizado o pagamento do referido contrato ate o dia 08 de Outubro de 2019;

itRatificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais clausulas e condições do Contrato originário, não modificadas
r este Termo de Apostilamento;

e) Dotação Orçamentaria: Unidade Orçamentária : 25101; Projeto Atividade: 2400 Natureza da Despesa: 3.3.90.36; Fonte de Recurso: 00; Nota
de empenho: 2018NE01588;
f)Signatários:Dr. Cleandro Alves de Moura, Procurador-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 07 de Novembro de 2018.

5.10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°47/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUi
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°47/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA N° 5.396/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ORGA0 GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)
ORGÃOS PARTICIPANTES: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - FMMP/PI, CNPJ N°
10.551.559/0001-63 / FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ N° 24.291.901/0001-48;
PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2018
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: Por Lote
OBJETO: Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição de material permanente (mobilia para escritório,
incluindo mesa, armário, poltrona e outros itens), nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do
Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 25/07/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasilia/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 17/09/2018 (Lote Ill).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/10/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 06/11/2018
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DATA DA PROPOSTA: 30/08/2018. 
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva;
ANEXO I
LOTE Ill - CADEIRAS E LONGARINAS

Empresa Vencedora: Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ n°21.306.287/0001-52
Endereço: Rua Vereador Décio de Paula, n° 101, Bairro Planalto - Formiga/MG

CEP: 35.570-000
Representante legal: André Pires Nascimento - CPF n° 002.855.491-46

Telefone: (37) 3329-1000 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

01

Poltrona Giratória,
Presidente, com apoio de
Cabeça, em couro, com
braços
Marca/Modelo/Referéncia:

Tecno2 0 0 0/ SION/ SN -

02.01.S.2

UNID 25 R$1.835,00

ESPECIFICAÇÕES

Medidas de aproximadamente: largura assento (s/ braço) 0,53 m, profundidade assento 0,51 m, altura até assento (curso) 0,46 a 0.52 mAsh

altura total: 1,17 m.
Assento e encosto de espaldar alto, fabricados no sistema de concha bipartida de compensado multilaminado de 15mm de espessura. 

1.

Sistema de união do encosto com assento, através de lamina de aço com acabamento em pintura epóxi.

Espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada

para não obstruir a circulação sanguínea.

Revestimento em couro natural.

Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anti-

corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta.

Sistema de reclinação com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-

pânico.
Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manipulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca

individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável.

Base giratória injetada em alumínio com 5 hastes e acabamento polido.

Rodízio de duplo giro 60mm de diâmetro fabricado em poliamida 6.6 com banda de rodagem em poliuretano injetado de 3mm de 
espessura,

eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.

Braços fixos, sem regulagem de altura, estruturados em aluminio polido, com apoia-braço injetado em poliuretano.

Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos.

Apoio de cabeça incorporado ao encosto, sem regulagem de altura, com revestimento em espuma anatômica de poliuretano e 
couro natural.

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

02

Poltrona giratória reclinável,

espaldar alto com braços.
Marca/Modelo/Referência:
Tecno2000/ Vernier / VR-
02.01.A.4

UNID

150
(Procuradoria Geral de
Justiça)

R$ 738,00

li
ESPECIFICAÇÕES

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto 
injetadas em material

termoplástico.
Concha do assento injetada em material termoplástico.

Dimensões aproximadas do encosto: 580 mm de altura, 480mm de largura (toler. +-5%);

Dimensões aproximadas do assento: 460mm de profundidade (toler. +-5%), 480mm de largura;

Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de ago com acabamento em pintura epoxi na cor preta, com 
secagem em estufa.

Espumas anatômicas de poliuretano de no minimo 50mm (toler. +- 5%) de espessura sendo que o assento deve 
apresentar borda frontal

ligeiramente curvada.
Braços em chapa de aço, regulável em, pelo menos, 3(três) posições, com apóia-braços em poliuretano integral com alma 

interna de aço.

Altura ao assento através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições.

Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um minimo de 5 
(cinco) posições, sem

necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo.

Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no minimo 5(cinco) 
posições pré-definidas

e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário, evitando choques as 
suas costas.

Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manipulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do 
mecanismo e

sistema pneumático independentes, regulagem de profundidade do assento através de botão localizado sob o assento.

Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pas de aço tubular com capa de proteção em material termoplástico e rodízio duplo em 
nylon com

banda de rodagem em poliuretano, fixado a base por meio de anel de pressão.

Pintura em epoxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

03

Poltrona giratória, reclinável,
espaldar médio com braços
Marca/Modelo/Referência:
Tecno2000/ Vernier / VR-

UNID
150
(Procuradoria Geral de
Justiça)

R$690,00
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03.03.A.4  --„

, :•75,,
ESPECIFICAÇÕES •:c. 

\.','

Dimensões aproximadas do assento: 480mm de largura por 460 mm de profundidade. (toler. +- 5%). '..,..-i) co;/

Dimensões aproximadas do encosto: 450mm de largura por 460mm de extensão vertical. (toler. +- 5%) '\--..,....MP/9\.../'
Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas 6Hi Material
termoplástico.
Concha do assento injetada em material termoplástico.
Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.
Espumas anatômicas de poliuretano de no minimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente
curvada.
Braços em chapa de aço, regulável em, pelo menos, 3(três) posições, com apoia-braços em poliuretano integral com alma interna de aço.
Altura ao assento através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições.
Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um minimo de 5 (cinco) posições, sem
necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo.
Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no minimo 5 (cinco) posições pre-
definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando
choques as suas costas.
Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manipulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e
sistema pneumático independente, regulagem de profundidade do assento através de botão localizado sob o assento.
Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pas de aço tubular com capa de proteção em material termoplástico e rodízio duplo em nylon com
banda de rodagem em poliuretano, fixado a base por meio de anel de pressão.
Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicada pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.

1 ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

04

Cadeira fixa interlocutor com
braços
Marca/Modelo/Referência:
Tecno2000/ Vernier / VR-
04.20.0.0

UNID
120
(Procuradoria Geral de
Justiça)

R$365,00

ESPECIFICAÇÕES

Medidas: largura do assento: 46 mm, profundidade total de 470 mm, altura até o assento de 420 mm. (toler. +- 5%).
Medidas do encosto: 420mm de largura, 360mm de altura. (toler. +- 5%).
Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em
polipropileno.
Concha do assento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura.
Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço e estrutura fixa de união do encosto ao assento, confeccionada em lâmina de
aço, ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.
Espumas anatômicas de poliuretano de no minimo 50mm de espessura, com densidade minima D40, sendo que o assento deve apresentar
borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.
Estrutura metálica trapezoidal ou tipo balancim, fixa, em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa,
e sapatas deslizantes injetadas em termoplástico.
Apóia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e suporte metálico,
injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de aço interna.

ITEM

/

OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

05

Longarina de 02 lugares, com
no mínimo 03 braços
Marca/Modelo/Referência:
Tecno2000/ Vernier/ VR-02

UNID
50
(Procuradoria Geral de
Justip)

R$ 690,00

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões totais aproximadas: 1100mm de largura total, 560mm de profundidade total e 450mm de altura total. (toler. +- 5%).
Encosto: espaldar baixo, com largura de 420mm e extensão vertical do encosto de 360mm, no mínimo; (toler. +- 5%).
Assento: largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm. (toler. +- 5%).
Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em
polipropileno.
Concha do assento injetada em polipropileno.
Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de ago e estrutura fixa de união do encosto ao assento, sem regulagem de altura,
confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa.
Espumas anatômicas de poliuretano de no minimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente
curvada.
Apoia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e suporte metálico,
injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de ago interna.
Travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de aço retangular.
Suporte de fixação do estofado em chapa de aço com 3mm de espessura minima, fixada a longarina.
Pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa.
Base de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular, com capa de proteção injetada em material termoplástico e sapatadas niveladoras
de piso.
Pintados com pintura epóxi-pá cor preta, com secagem em estufa.

ITEM OBJETO UNID QDE VALOR UNITÁRIO

06
Longarina de 03 lugares, com
no minimo 04 braços. UNID

50
(Procuradoria Geral de R$ 990,00
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Marca/Modelo/Referência:
Tecno2000/ Vernier/ VR-03

Justiça)

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões aproximadas: 1680mm de largura total, 560mm de profundidade total e 450mm de altura total. (toler. +- 5%).
Encosto: espaldar baixo, com largura de 420mm e extensão vertical do encosto de 350mm, no minim°, (toler. +- 5%).
Assento: largura de 470mm e profundidade da superficie do assento de 470mm. (toler. +- 5%).
Assento e encosto, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em
polipropileno.
Concha do assento injetada em polipropileno.
Reforço estrutural para o encosto, estampado em chapa de ago e estrutura fixa de união do encosto ao assento, sem regulagem de altura,
confeccionada em lâmina de aço, ambos com acabamento em pintura ep6xi na cor preta, com secagem em estufa.
Espumas anatômicas de poliuretano de no minimo 50mm de espessura, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente
curvada.
Apoia-braço, sem regulagem de altura, com bordas arredondadas, fixado abaixo do assento através de parafusos métricos e suporte metálico,
injetados em material termoplástico ou poliuretano integral com alma de aço interna.
Travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de aço retangular.
Suporte de fixação do estofado em chapa de aço com 3mm de espessura minima, fixada a longarina.
Pintados com pintura ep6xi-p6 cor preta, com secagem em estufa.
Base de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular, com capa de proteção injetada em material termoplástico e sapatadas niveladoras
de piso.
Pintados com pintura ep6xi-p6 cor preta, com secagem em estufa.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 06 DE NOVEMBRO DE 2018
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça

5.11. 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°54/2017

a)Espécie: 1° Termo de Apostilamento ao Contrato n°. 54/2017, firmado em 06 de Novembro de 2018 entre a Procuradoria Geral de Justiça do
Estado do Piaui - CNPJ 05.805.924/0001-89 e o Sra Estela NObia dos Reis Moura. - CPF: 349.310.403-06;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 824/2017
c) Objeto: 0 presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração do valor mensal, segundo Clçausula Sexta do Contrato n'

54/2017, em vez de R$ 1.800 (mil e oitocentos reais), passa=se a ter como valor mensal do aluguel a quantia de R$ 1.980,89 (um mil,

novecentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), de acordo com a variação ocorrida no IGPM/FGV - iNDICE GERAL DE PREÇOS

DO MERCADO. Dessa forma tem-se o valor total de R$ 23.770,68 (vinte e três mil, setecentos e setenta reais e sessenta e oito centavos)

apostilado para poder ser realizado o pagamento do referido contrato até o dia 02 de Outubro de 2019;

d) Ratificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais clausulas e condições do Contrato originário, não modificadas

por este Termo de Apostilamento;
e) Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentaria - 25101 Projeto Atividade: 2400 Natureza da Despesa: 3.3.90.36; Fonte de Recurso: 00; Nota

de empenho: 2018NE01587;
f)Signatários:Dr. Cleandro Alves de Moura, Procurador-Geral de Justiça.

Teresina- PI, 07 de Novembro de 2018.

6. GESTÃO DE PESSOAS

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI

PORTARIA RH/PGJ-MPPI N°817/2018
0 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delega,

pelo inciso Ill, do art. 1°, do Ato PGJ n°558, de 26 de fevereiro de 2016.

RESOLVE: 
ADIAR 01 (um) dia de folga, da servidora ADRIANA XIMENES RODRIGUES, Analista Ministerial, matricula n° 170, lotada junto à Coordenadoria

de Pericias e Pareceres Técnicos, para fruição no dia 03 de dezembro de 2018, anteriormente prevista para o dia 30 de novembro de 2018,

conforme Port. RH/PGJ-MPPI N° 421/2018, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto a Justiça Eleitoral, no pleito

eleitoral de 2016, ficando os 04 (quatro) dias restantes para data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxilio alimentação.

Teresina (PI), 07 de novembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI N° 818/2018
0 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada

pelo inciso IX, do art. 1°, do Ato PGJ n° 558, de 26 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: 
DESLIGAR o (a) estagiário (a) MATHEUS COUTINHO DE ALMEIDA, matricula n° 1959, de suas funções perante o Centro de Apoio Operacional

de Defesa da Cidadania e Saúde - CAODCS, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ n°473/2014, com efeitos a partir do dia 06 de novembro

de 2018.
Teresina (PI), 06 de novembro de 2018.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI N°819/2018
0 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada

pelo inciso III, do art. 1°, do Ato PGJ n° 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE: 
CONCEDER 02 (dois) dias de folga, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, à servidora comissionada RAISSA SA LOPES SANTOS,

Assessora de Promotoria de Justiça, matricula n° 15269, lotada junto a 43° Promotoria de Justiça de Teresina-PI, como forma de compensação

em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2018 (1° turno), sem que recaiam descontos sob o seu auxilio

alimentação.
Teresina (P1), 07 de novembro de 2018.
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