
Ministério Público
do Estado do Piauí

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2018

EDITAL DE LICITAÇÃO N.° 39/2018

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (licitações-e)

Procedimento de Gestão Administrativa n2 19.21.0378.0000398/2018-78

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos(( dias do mês de (71 o ano de do(' , na PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO Dcf4IAUÍ, 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 n°. 8.666/93, 10.520/2002, e
dos Decretos Estaduais N° 11.346/04 e N° 11.319/04 e das demais normas legais
aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico
39/2018, do resultado do julgamento das Propostas de Preps, publicada no Diário da
Justiça do Estado do Piaui e homologada pelo Procurador-Geral de Justiça, à fl.   do
processo acima referenciado, RESOLVE registrar preps para eventual aquisição de
monitores de video, para atender a demanda do MP-PI, 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 pregos oferecidos pela empresa cuja proposta foi
classificada e declarada vencedora no certame acima numerado, como segue:

FORNECEDOR REGISTRADO:

TORINO INFORMÁTICA LTDA.

CNII: 03.619.767/0005-15

ENDEREÇO: AV. 600 S/N - QUADRA 15, MÓDULO 10, SETOR INDUSTRIAL - TIMS
SERRA/ES - CEP: 29161-419

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DO AMARAL RISSIO
CPF N° 220.807.218-95

TELEFONE: (15) 3233-9320

E-MAIL: ISAIAS.FILHOPGRUPOTORINO.COM.BR

DATA DA PROPOSTA: 13/11/2018

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquis
monitores de video, de acordo com as especificações determinadas no Te
Referência (Anexo I).
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Pregos terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da

sua assinatura.

2.2. Durante a vigência desta Ata, os pregos 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. .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 II do art
65 da Lei n. ° 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 pregos 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 Prego, 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 do fornecimento do objeto em
igualdade de condições.

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

fÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)

(ORGÃO PARTICIPANTE; FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ Ng 24.291.901/0001-48)

3.1. A presente Ata de Registro de Prego 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 n° 39/2018 - modalidade Pregão Eletrônico.

3.3. Em cada fornecimento do objeto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao
preço, As cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação n° 39/2018 - modalidade
Pregão Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.4. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante a ro sta
apresentada no Pregão Eletrônico n° 39/2018, pela(s) empresa(s) dete tor a
presente Ata, a qual também a integra.

C.
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3.5. Caberá a Coordenadoria de Licitações e Contratos do MP/PI o gerenciamento deste
instrumento, em conformidade com as normas do Decreto Estadual nP 11.346/2004.

CLÁUSULA QUARTA - LOCAL E PRAZO DE FORNECIMENTO E ENTREGA

4.1 Os equipamentos deverão ser entregues na Coordenação de Tecnologia da Informação
(CTI), situada na Rua Alvaro Mendes 2294, Centro, Teresina-PI, no horário compreendido
entre 07h30 e 14h30.

4.2 0 prazo de entrega dos objetos será no máximo de 30 (trinta) dias corridos que se
iniciará até 03 (três) dias após a data da assinatura do contrato.
4.3 0 envio da nota de empenho e do contrato poderá ocorrer por correio eletrônico ou
outro meio de comunicação.

4.4 A empresa vencedora é a única responsável pela entrega dos materiais.
4.5 A Fabricante do equipamento é responsável pela garantia e assistência técnica dos
mesmos, obedecendo As especificações presentes no Termo de Referência (Anexo I).
4.6 Não serão aceitos materiais reutilizados e que estejam, de qualquer forma, em
desacordo com as especificações constantes do presente no 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.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. 0 pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 10° (décimo) 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 59 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 que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior A 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 sera 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 A licitante vencedora enquanto de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito A altera os
ou a compensação financeira.
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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 no Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

6.1 Os monitores fornecidos deverão ter o prazo mínimo de 03 (três) anos de garantia
contra defeitos de fabricação e mau funcionamento, contados a partir do recebimento
definitivo.

CLAUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1 0 prego consignado nesta ARP, será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE ou outro índice que
venha a substitui-lo.

7.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLAUSULA OITAVA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO EMPENHO

8.1. 0 fornecimento do objeto constante na presente Ata de Registro de Pregos será
autorizado, conforme a necessidade, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piaui.

8.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão
igualmente autorizados pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piaui.

8.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Pregos serão autorizadas pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piaui.

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação n° 39/2018, modalidade Pregão El
seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): TORINO INFOR TICA LT

c,h
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03.619.767/0005-15, classificada no certame supra numerado. DATA DA PROPOSTA:
13/11/2018. 

CLAUSULA NONA - DO FORO

9.1. 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 Teresin de e  0.700.

V
CI yto

Preg

Dr.

Procurad

ilva

ustiça

Empresa vencedora: TO IN INFORMÁTICA LTDA.

Representante legal: RODRI 0 DO AMARAL RISSIO

CPF N2220.807.218-95
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ANEXO I

Ministério Público
do Estado do Piaui

Empresa Vencedora: TORINO INFORMÁTICA LTDA.
CNP): 03.619.767/0005-15

ENDEREÇO: AV. 600 S/N - QUADRA 15, MÓDULO 10, SETOR INDUSTRIAL - TIMS
SERRA/ES - CEP: 29161-419

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DO AMARAL RISSIO
CPF N2 220.807.218-95

TELEFONE: (15) 3233-9320
E-MAIL: ISAIAS.FILHOOGRUPOTORINO.COM.BR

Item Descrição Marca QTD Valor Unitário

1 - Monitor AOC 22P1E 21,5" AOC 500 R$ 699,90

Demais condições conforme Edital e seus anexos.

DATA DA PROPOSTA: 13/11/2018. 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 06  de  õÇ, in /r,C2— de 2018.

Cleyton Soa es da Cosa e Silva

Preg "1

O

Dr. Cleandr

Procurad

CIA
o o a

ustiça

Empresa vencedora: ORINO INFORMÁTICA LTDA.

Representante legal: liODRIG o DO AMARAL RISSIO

CPF N2220.807.218-95



MPPI 0 Diário Eletrônico do MPPI
ANO li - NI 306 Disponibilização: Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018 Publicação: Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

Item Especificação Medida Qtde
Valor Unit.
(Em R$)

Valor total
(Em R$)

1

Toner para Impressora Samsung modelos SCX
4833FD e ML 3710ND (SIMULTANEAMENTE).
Referência: 205L. Caixa com um cartucho novo e
original da marca Samsung.
Requisitos obrigatórios:
a) Toner para as impressoras Samsung SCX-4833FD e
ML 3710ND simultaneamente;
b) Original da marca Samsung, não sendo de forma
nenhuma resultado de processo de recondicionamento e
remanufaturamento.
C) Rendimento de 5.000 páginas informado pelo
fabricante, com 5% de cobertura.
d) Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação.

Unidade 250 282,00 70.500,00

Valor do lote em R$ 70.500,00

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

5.5. EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 06 AO CONTRATO N°. 41/2014

)Espécie: Termo Aditivo n°. 06 ao Contrato n°. 41/2014, firmado em 24 de Novembro de 2018 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do
eiaui - CNPJ 05.805.924/0001-89 e a empresa Limpserv LTDA. - CNPJ: 07.194.788/0001-63;
7)ProcessoAdministrativo: n°. 19953/2014
c) Objeto: 0 presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e a REPACTUAÇÃO dos pregos do contrato firmado entre
as partes no dia 24.11.2018, nos termos previstos em suas clausulas sétima e décima quinta, respectivamente;
d) Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei n°. 8.666/93;
e)Vigência: 0 termo aditivo terá vigência de 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura;
f)Valor Total: 0 valor total deste aditivo, para cobrir as despesas relativas a repactuação e a prorrogação do contrato, é estimado em R$
109.829,75 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) sendo R$ 13.683,56 (treze mil, seiscentos e
oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) correspondente a repactuação e R$ 96.146,19 (noventa e seis mil, cento e quarenta e seis
reais e dezenove centavos) referente a prorrogação contrtatual, no período de 24.11.2018 a 24.02.2019;
g) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
h) Cobertura Orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto Atividade: 2400; Natureza da Despesa: 3.3.90.37; Fonte de Recurso: 100;
Nota de empenho: 2018NE01734; _
i)Signatários: Pelo contratado, o Sr. Carlos Antônio de Moura Filho, CPF n°. 018.440.843-10 e contratante, Dr. Cleandro Alves de Moura,
Procurador-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 06 de Dezembro de 2018.

5.6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2018

4101IS

TRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
OCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA N° 19.21.0378.0000398/2018-78
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

JÓRGA0 GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)
ORGAOS 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°39/2018
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor prego
ADJUDICAÇÃO: Por Lote
OBJETO: Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição de monitores de video, nas quantidades e com as
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 08/11/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasilia/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 26/11/2018.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 06/12/2018
DATA DA PROPOSTA: 13/11/2018. 
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva;
ANEXO I

Empresa Vencedora: TORINO INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.619.767/0005-15
ENDEREÇO: AV. 600 S/N - QUADRA 15, MÓDULO 10, SETOR INDUSTRIAL - TIMS
SERRA/ES - CEP: 29161-419
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DO AMARAL RISSIO
CPF N°220.807.218-95
TELEFONE: (15) 3233-9320
E-MAIL: ISAIAS.FILHO@GRUPOTORINO.COM.BR
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ANO II - N°306 Disponibilização: Quinta-feira, 6 de Dezembro cie 2018 Publicação: Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

Item 1 Descrição Marca i QTD Valor Unitário

- Monitor AOC 22P1 E
21,5"

I Dernais condições

i conforme Edital e seus
anexos.

AOC

1

1 500 R$699,90

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI, TERESINA, 06 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Gerai de justiça

5.7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇOES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA N° 19.21.0378.0000636/2018-54
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAU()
(ORGÃOS PARTICIPANTES: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI - 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°45/2018
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por Iota
OBJETO: Eventuais contratações de fornecimento de alimentação (café da rfiénhã, almoço/jantar, coffee-break, coquetel, kit lanche, incluindo o
serviços correlatos e de suporte, lanches avulsos e espaço buffet - estabelecimento não pertencente ao MPPI), para atender aos eventos
promovidos peio Ministério Público do Estado do Piaui, tais come: solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, conferências.
congressos, treinamentos, oficinas, "workshops" e outros eventos, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência
(Anexo I) do sobredito Editai.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 30/11/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasilia/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 22/11/2018
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 06/12/2018
DATA DA PROPOSTA: 14/11/2018
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva
APENDICE 
LOTE 1 (TERESINA)
{--- I

.te i
Descrição

Preço
Por
Pesso
a (R$)
Unitari
o

Quantida
cie Anual
Estimada

0l

_
I Coffee Break Tipo
- Agua mineral, cappuccino, café, má em sache, suco de frutas (2 tipos), refrigerante normal e zero (2 tipos) e 10
(dez) tipos de variedade de salgados, bolos doces (2 tipo), bolo salgado (2 tipos), paes, sanduíches, canapes, 2
tipo de pates, 4 tipos frutas frescas fatiaaa - (mam5o, melão, melancia, laranja, uva, banana), ou salada de
frutas.

11
R$14.5 Z
0 r I 2.000

1

02 I

1

1

Coffee Break Tipo ii
Café, chá, água minerai com gas e sem gás, chocolate quente ou frio, 3 tipo de suco natural (laranja, abacaxi,
caju, cajá, bacuri, maracujá, acerola, manga, goiaba), salada de frutas, cajuina, 5 tipos de salgados fritos (pastel,
coxinha, quibe, rissoles, queijo, croquete, canudinho, outros), 5 tipos de salgados de forno (pastel, empadinha e
outros) 3 tipo de refrigerante sendo 1 tipo zero, 3 tipos de biscoitos finos (saigados e doces), mini pão de queijo
ou esfiha, mini pão (batata, francês, leite) torradas, trança de came de sol ou queijo, 2 tipos de folhados (frango,
queijo, presunto), 2 tipos de mini sanduiches (presunto queijo, peito de peru), 3 tipos de mini quiches, 3 tipos de
bolos doces (laranja, chocolate, mesclado, milho, macaxeira), bolo de sal, geleia, 2 tipos de pates (presunto,
berinjela, frango, tomate seco, atum, etc).

R$21,2
5 1.500

, Coqueteli •
i Agua minerai com gás e sem gas, 3 tipos de refrigerantes inciuindo o zero, cajuina, 3 tipo de suco natural
; (laranja, abacaxi, caju, cajá, bacuri, maracujá, aceroia, manga, goiaba), salgados fritos na hora: coxinha corn
catupiry, quibe com catupiry, rabinho de tatu (dois tipos de recheio) rissoles de camarão e palmito, bolinho de' .
bacainau, empadas de palmito e frango, barquete de palmito e bacalhau, pastel de forno (3 tipos de recheio) 2
tipos de folhado, finger food de bacalhau, frango, escondidinho de carne de sol, tarteiettes de palmito e peito de

1 peru, pães para pate, 2 tipos de pates. 3 tipos de tortas salgada: dois tipos de creme: camarão/ galinha/
1 bacaihaui palmito ou outro, peru fatiado ou' rosbife artesanal. 2 tipos de tortas doce.

R $
26,10

.
:

1000

LOTE 3 (TERESINA
I
Itel
m

!

Descrição
Val or
Unitári
o

Quantida
de anual
estimada

01 Espaço Físico fora do MPP1 (TERESINA) - Espaço propno do buffet - Contratado (serviços vinculados) R $ 5
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