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MPPI Ministério Público
do Estado do Piaui

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2018

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 45/2018

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (licitações-e)

PROCEDIMENTO N2 19.21.0378.0000636/2018-54

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos c  dias do mês de dezembro do ano de 2018, na PROCURADORIA GERAL DE

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

410 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 n° 45/2018, do resultado do julgamento das Propostas de Pregos,

publicada no Diário da Justiça do Estado do Piaui e homologada pelo Procurador-

Geral de Justiça, à fl.   do processo acima referenciado, RESOLVE registrar

preços para eventuais contratações de fornecimento de alimentação (café da

manhã, almoço/jantar, coffee-break, coquetel, kit lanche, incluindo os

serviços correlatos e de suporte, lanches avulsos e espaço buffet -

estabelecimento não pertencente ao MPPI), para atender aos eventos

promovidos pelo Ministério Público do Estado do Piaui, tais como:

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 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:

C. M. F. SILVA 
CNPJ N9: 41.260.555/0001-50
END: AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, N° 5000, BAIRRO LOURIVAL
PARENTE, TERESINA-PI
CEP: 64.023-450
FONE: (86) 3220-5010 
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais contratações

de fornecimento de alimentação (café da manhã, almoço/jantar, coffee-break,

coquetel, kit lanche, incluindo os serviços correlatos e de suporte, lanches avulsos e

espaço buffet - estabelecimento não pertencente ao MPPI), para atender aos

eventos promovidos pelo Ministério Público do Estado do Piaui, tais como:

solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, conferências,

congressos, treinamentos, oficinas, "workshops" e outros eventos, conforme

condições e especificações contidas neste termo de referência.

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 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. (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 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 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

fÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)

(ORGÃOS PARTICIPANTES: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - FMMP/PI, CNPJ N9 10.551.559/0001-63 /
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FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR FPDC, N-

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 Piauí.

3.2. Os pregos ofertados pela empresa signatáriada presente Ata de Registro de

Pregos é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Edital

de Licitação n° 45/2018 - modalidade Pregão Eletrônico.

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

ao prego, As cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação n2 45/2018 -

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

compromisso.

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

proposta apresentada no Pregão Eletrônico , pela empresa detentora 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 n2

11.346/2004.

GE R,

CLAUSULA QUARTA - DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nas sedes Ministério Público

do Estado do Piaui, localizadas na Sede Centro: Rua Alvaro Mendes 2294 - Centro,

Sede Centro: Rua Alvaro Mendes 2294 - Centro, ou em local previamente indicado

pelo gestor do contrato.

4.2. A contratada fornecerá os alimentos/serviços, após a expedição da Ordem de

Fornecimento/Serviços pelo Contratante, a ser emitida com antecedência

minima de 2 (dois) dias, que indicará na mesma, a data da realização do evento,

local e o horário da execução do objeto. Eventualmente, por motivo de força maior,

o contratante poderá requerer o fornecimento em prazo menor, porem não inferior

a 24 horas.

4.3 Os eventuais pedidos de fornecimento, poderão ser canceladas ou ter seus

quantitativos aumentados ou reduzidos, por motivos de interesse e conveniência do

MPPI, assegurando-se A contratada a comunicação prévia com antecedência mínima

de 24 (vinte e quatro) horas da data da realização do evento.

4.4. Para o almoço/jantar, a CONTRATADA deverá estar com tudo providenciado e

organizado, montado e pronto para iniciar o fornecimento/serviço contratado, com



•

•

MPPI Ministério Público
do Estado do Piaui

01 (uma) hora de antecedência ao horário previsto para execução do objeto,*

devendo a sua equipe estar preparada e uniformizada corretamente.

4.5. Para o coffee break e kit lanche deverão estar tudo organizado, montado e

pronto para ser servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para execução

do objeto, devendo a sua equipe estar preparada e uniformizada corretamente.

4.6. Para o Café da manhã e coquetel deverá estar tudo organizado, montado e

pronto para ser servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para execução

do objeto, devendo a sua equipe estar preparada e uniformizada corretamente.

CLAUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1 As penalidades aplicáveis estão estabelecidas no item 12 do preâmbulo do

edital.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. 0 pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 10° (décimo) dia

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 que as mesmas deverão sempre

apresentar data de validade posterior A data de emissão das respectivas Notas

Fiscais.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.3.1 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.

t_3
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6.4. Nenhum pagamento será efetuado A licitante vencedora enquanto pendente

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

preços ou a compensação financeira.

6.5. A Procuradoria Geral de Justiça reserva-se o direito de recusar o pagamento se,

no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações

apresentadas e aceitas.

6.6. 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.

6.7. 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.

6.8. 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 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 mil-limo 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. A prestação do serviço do objeto da 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 A Ata de Registro de Pregos serão autorizadas pelo

Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piaui.

<(`
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CLAUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação n2 45/2018, modalidade Pregão

Eletrônico e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): C. M. F. SILVA, CNPJ

N° 41.260.555/0001-50 classificada no certame supra numerado.

CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes

da utilização da presente ata.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURA I ORIA-GERAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 0(0 de dezembro • e '018.

,,,d4/1.717 (15;770 

Cl on Soares da Costa e Silva

Pregoeiro do MP-PI

Cleandr• Alve de our

Procurad • r-Geral de Justiça

NOME DA EMPRESA: C. M. F. SILVA, CNPJ N2 41.260.555/0001-50

NOME DO REPRESENTANTE: CLEANE MOURA FP E SILVA- RG N2 719.179 SSP/PI -

CPF N° 274.697.783-49
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APÊNDICE I 

LOTE 1 (TERESINA)

Item Descrição
Preço Por
Pessoa (R$)
Unitário

Quantidade Anual
Estimada

01 Coffee Break Tipo I
- Água mineral, cappuccino, café, chá
em sachê, 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), pães, sanduíches,
canapés, 2 tipo de patês, 4 tipos
frutas frescas fatiada - (mamão,
melão, melancia, laranja, uva,
banana), ou salada de frutas.

R$14,50 2.000

02 Coffee Break Tipo ll
Café, chá, água mineral com gás 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 (salgados e
doces), mini pão de queijo ou esfiha,
mini pão (batata, francês, leite)
torradas, trança de carne 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

R$21,25 1.500

r
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tipos de bolos doces (laranja,
chocolate, mesclado, milho,
macaxeira), bolo de sal, geleia, 2
tipos de patês (presunto, berinjela,
frango, tomate seco, atum, etc).

\:),

03 Coquetel
Agua mineral com gás e sem Os, 3
tipos de refrigerantes incluindo o
zero, cajuina, 3 tipo de suco natural
(laranja, abacaxi, caju, cajá, bacuri,
maracujá, acerola, manga, goiaba),
salgados fritos na hora: coxinha com
catupiry, quibe com catupiry, rabinho
de tatu (dois tipos de recheio)
rissoles de camarão e palmito,
bolinho de bacalhau, 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,
tartelettes de palmito e peito de peru,
pães para patê, 2 tipos de patês, 3
tipos de tortas salgada, dois tipos de
creme: camarão/ galinha/ bacalhau/
palmito ou outro, peru fatiado ou
rosbife artesanal. 2 tipos de tortas
doce.

R$ 26,10 1000

LOTE 3 (TERESINA)

Item Descrição Valor
Unitário

Quantidade anual
estimada

01 Espaço Físico fora do MPPI
(TERESINA) - Espaço próprio do
buffet - Contratado (serviços
vinculados) alimentação e bebidas.
Deverá o espaço haver salas de ar
condicionado, espaço adequado com

R$ 6.700,00 5
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instalação de dudio e video (som e
datashow) e técnico de som , boa
iluminação , mesas e cadeiras
conforme a quantidade de
participantes, púlpito , mesa de
honra para 20 pessoas, garçons,
serviço de limpeza e manutenção,
área ampla para receber volume
extenso de pessoas e gerador (até
500 pessoas). **Por evento com
duração de 6 horas.

02 Almoço/jantar TIPO I
2 tipos de arroz, 2 tipos de salada (1
crua e uma cozida) dois tipos de
carne (filé e frango). Molho para
salada, 1 tipo de massa (lasanha,
canelone, nhoque, rondele, talharim,
conchiglione), Farofa, opção de prato
vegetariano, 2 tipos de sobremesa,
água mineral com gás e sem gás, 2
tipos de refrigerante sendo 1 zero 2
tipos de suco natural, cajuina. 2
sobremesas (pudim de leite e outra)

R$46,00 500

03 Almoço/jantar TIPO II
2 tipos de arroz, salada crua com
alface americana, acelga, tomate,
palmito, manga, abacaxi, cenoura,
Salpicão (maçã, passas, batata palha,
azeitona, cebola, pimentões colorido,
frango defumado, presunto de peru,
ovo de codorna, maionese, creme de
leite)2 tipos de carne (filé, peru,
pernil ou filé de peixe da Agua
salgada), 2 tipos de massa (lasanha,
canelone, nhoque, rondele, talharim,
conchiglione), farofa, opção de prato
vegetariano, 2 tipos de molho para
salada, opção de prato vegetariano, 3
tipos de sobremesa. 3 tipos de
refrigerantes sendo 1 zero, 3 tipos de
suco de frutas natural, água mineral
com gás e sem gás, cajuina. Agua de
coco. 2 sobremesas (pudim de leite e
outra)

R$67,00 500
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LOTE 4 (COFFEE BREAK -ÚNICO - COM ENTREGA EM TERESINA)

Item Descrição
Preço Por
Pessoa (R$)
Unitário

Quantidade Anual
Estimada

01
Salgados Variados Finos

Por cento
R$ 52,00

400 centos

02 Refrigerantes Variados (Normal,
Diet e Zero)

Por garrafa
de 2 litros

R$ 6,80

500 refrigerantes

03 Sucos de Frutas (sabores variados) Por jarra de 2
litros

R$11,00

400 jarras de 2 litros

04 Bolos Variados entre doces e
salgados, com tamanho para 50
pessoas.

Por unidade
de bolo
R$ 52,00

200 bolos

05 Tortas Variadas entre doces e
salgados, com tamanho para 50
pessoas.

Por unidade
de torta
R$ 52,00

250 tortas

(3/4Cleyton
Pre

ZettdC 74
a Costa e ilva
o MP-PI

Clean • ro Alves de Mo a
Procurador-Gera de Justiça

NOME DA EMPRESA: C. M. F. SILVA, CNJ N2 41.260.555/0001-50

NOME DO REPRESENTANTE: CLEANE MOURA F8 E SILVA- RG N9 719.179 SSP/PI -

CPF N9 274.697.783-4
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alimentação e bebidas. Devera o espaço haver salas de ar condicionado , espaço adequado com instalação de

audio e video (som e datashow) e técnico de som , boa iluminação , mesas e cadeiras conforme a quantidade de

participantes, púlpito , mesa de honra para 20 pessoas, garçons, serviço de limpeza e manutenção, area ampla

para receber volume extenso de pessoas e gerador (até 500 pessoas). **Por evento com duração de 6 horas.

6.700,0
0

02

Almoço/jantar TIPO I
2 tipos de arroz, 2 tipos de salada (1 crua e uma cozida) dois tipos de carne (filé e frango). Molho para salada, 1

tipo de massa (lasanha, canelone, nhoque, rondele, talharim, conchiglione), Farofa, opção de prato vegetariano,

2 tipos de sobremesa, agua mineral com gas e sem gas, 2 tipos de refrigerante sendo 1 zero 2 tipos de suco

natural, cajuina. 2 sobremesas (pudim de leite e outra)

R$46 0
0 ' 500

03

Almoço/jantar TIPO li
2 tipos de arroz, salada crua com alface americana, aceiga, tomate, palmito, manga, abacaxi, cenoura, Salpicão
(maçã, passas, batata palha, azeitona, ceboia, pimentões colorido, frango defumado, presunto de peru, ovo de

codorna, maionese, creme de leite)2 tipos de carne (filé, peru, pernil ou filé de peixe da água salgada), 2 tipos de

massa (lasanha, canelone, nhoque, rondele, talharim, conchiglione), farofa, opção de prato vegetariano, 2 tipos

de molho para salada, opção de prato vegetariano, 3 tipos de sobremesa. 3 tipos de refrigerantes sendo 1 zero,

3 tipos de suco de frutas natural, agua mineral com gas e sem gás, cajuina. Agua de coco. 2 sobremesas (pudim

de leite e outra)

R$67,0
0

500

- NIC - COM ENTREGA EM TERESINA

Item Descrição
Prego Por Pessoa (R$)

! Unitário
, Quantidade Anual Estimada

01 Salgados Variados Finos
Por cento
R$ 52,00

400 centos

02 Refrigerantes Variados (Normal, Diet e Zero)
Por garrafa de 2 litros
R$ 6,80

500 refrigerantes

03 Sucos de Frutas (sabores variados)
Por jarra de 2 litros
R$11,00

400 jarras de 2 litros

04 Bolos Variados entre doces e salgados, com tamanho para 50 pessoas.
Por unidade de bolo
R$ 52,00

200 bolos

05 Tortas Variadas entre doces e salgados, com tamanho para 50 pessoas.
Por unidade de torta
R$ 52,00

250 tortas

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI, Teresina, 06 de dezembro de 2018.
Cieandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça.

5.8. ATA DA SESSÃO

Procedimento de Gestão Administrativa n°: 19.21.0378.0000069/2018-37
Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma da Promotoria de Justiça de Luzilândia - PI.

Modalidade: Tomada de Preços n°06/2018
ATA DA SESSÃO
Aos seis dias do mês de dezembro de 2018, as 09:00, no auditório do edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, a Comissão Permanente de

certame. As seauintesem resas realizaram cadastramentoprédio:

EMPRESA 1 DATA DO CADASTRAMENTO VALOR DA PROPOSTA

LAYRON MOURA FERNANDES AMORIM ME, CNPJ N°06.352.359/0001-04 04.10.2018 R$ 303.239,27

HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ N°20.480.650/0001-99 08.10.2018 R$ 250.626,09

MARATHOAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ N°03.981.182/0001-17 26.09.2018 . R$ 257.654,36

ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ME, CNPJ N° 22.829.583/00014/9 03.09.2018 R$ 266.551,72

GB PEREIRA ENGENHARIA EPP, CNPJ N°29.020.209/0001-07 i 08.10.2018 R$ 284.868,70

Ato continuo, a CPL realizou a abertura das propostas comerciais das empresas participantes e procedeu a analise do preço e das características

junto ao ato convocatório. Ao finai, a empresa HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ N° 20.480.650/0001-99 foi a licitante que

apresentou a menor proposta no valor final de R$ 250.629,09 (duzentos e cinquenta mil e seiscentos e vinte e nove reais e nove

centavos). Não se verificou a ocorrência de empate ficto entre as propostas. Desde já, intima-se os interessados para interporem, caso queiram,

recurso administrativo no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 109, I, letra"a" da Lei n° 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu-se por

encerrada a presente sessão, cujo termo depois de lido e assinado e achado conforme foi devidamente assinado pelos membros da Comissão

Permanente de Licitação.
Afranio Oliveira da Silva
Presidente da CPL
Elis Marina Luz Carvalho
Membro da CPL
Cleyton Soares da Costa e Silva
Membro da CPL

6. GESTÃO DE PESSOAS

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI

PORTARIA RH/PGJ-MPPI N° 881/2018
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Item Descrição Marca QTD Valor Unitário

1

- Monitor AOC 22P1E
21,5"
Demais condições
conforme Edital e seus
anexos.

AOC

-

500 R$699,90

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

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 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 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°45/2018
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor prego
ADJUDICAÇÃO: por lote
OBJETO: Eventuais contratações de fornecimento de alimentação (café da manhã, almoço/jantar, coffee-break, coquetel, kit lanche, incluindo os
serviços correlatos e de suporte, lanches avulsos e espaço buffet - estabelecimento não pertencente ao MPPI), para atender aos eventos
promovidos pelo Ministério Público do Estado do Piaui, tais como: 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 Edital.
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
APÊNDICE I 
LOTE 1 TERESINA

I te
m

Descrição

Prego
P o r
Pesso
a (R$) 

.
Unitári
o

Quantida
de Anual
Estimada

01

Coffee Break Tipo I
- Aqua mineral, cappuccino, café, chá em sachê, 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), pães, sanduiches, canapés, 2
tipo de patês, 4 tipos frutas frescas fatiada - (mamão, melão, melancia, laranja, uva, banana), ou salada de
frutas.

r.,
R$14 5

'
''

2.000

02

Coffee Break Tipo ll
Café, chá, água mineral com gás 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 (salgados e doces), mini pão de queijo
ou esfiha, mini pão (batata, francês, leite) torradas, trança de carne 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 patês (presunto,
berinjela, frango, tomate seco, atum, etc).

R$21,2
5 1.500

03

Coquetel
Agua mineral com gas e sem gás, 3 tipos de refrigerantes incluindo o zero, cajuina, 3 tipo de suco natural
(laranja, abacaxi, caju, cajá, bacuri, maracujá, acerola, manga, goiaba), salgados fritos na hora: coxinha com
catupiry, , quibe com catupiry, rabinho de tatu (dois tipos de recheio) rissoles de camarão e palmito, bolinho de
bacalhau, 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, tartelettes de palmito e peito de
peru, pães para pate, 2 tipos de patês, 3 tipos de tortas salgada, dois tipos de creme: camarão/ galinha/
bacalhau/ palmito ou outro, peru fatiado ou rosbife artesanal. 2 tipos de tortas doce.

R 
$

26,10
1000

LOTE 3 TERESINA

I t
m
e

Descrição
Valor
Unitári
o

Quantida
de anual
estimada

01 Espaço Físico fora do MPPI (TERESINA) - Espaço próprio do buffet - Contratado (serviços vinculados) R $ 5
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPI/ CNPJ n°10.806.496/0003-00.

REPRESENTANTES: Cleandro Alves de Moura/Paulo Henrique Gomes de Lima;

OBJETO:Proporcionar aos estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de graduação ou formação da

CONVENIADA e a oportunidade de realização de estágio na CONVENENTE, visando aprimoramento profissional em complemento do processo

ensino e aprendizagem de competências próprias da atividade profissional e a contextualizaçâo curricular, objetivando o desenvolvimento do

educando para a vida cidadã e para o trabalho.
VIGÊNCIA: 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2023.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/1993 e suas alterações, Lei n°11.778/2008.

DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro de 2018.
TABELA UNIFICADA: 920385
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 14123/2015.

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA N° 19.21.0378.0000636/2018-54

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)

P—F EGA() ELETRÔNICO N°45/2018
'REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por lote
OBJETO: Registro de pregos pelo prazo de 12 (doze) meses para eventuais contratações de fornecimento de alimentação (café da manhã,

almoço/jantar, coffee-break, coquetel, kit lanche, incluindo os serviços correlatos e de suporte, lanches avulsos e espaço buffet - estabelecimento

não pertencente ao MPPI), para atender aos eventos promovidos pelo Ministério Público do Estado do Piaui, tais como: 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 Edital.
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: 30/10/2018
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva
APÊNDICE I 
LOTE 2 TERESINA

EMPRESA VENCEDORA: LHL DE ASSIS & CIA LTDA ME, CNPJ N°26.752.483/0001-74;
End.: Rua David Caldas, 1117 - Sala 01 - Vermelha - Teresina/PI
REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE LEITE DE ASSIS
CONTATO: (86) 3304-2270 / 99575-8929

111
I t e
m

Descrição

Preço
Por
Pesso
a (R$)
Unitári
O

Quantidad
e Anual
Estimada

01

Café da manhã
Café, Leite, chá, água mineral com gás e sem gás, chocolate quente e frio, 3 tipos de suco natural (laranja,
abacaxi, caju, cajá, bacuri, maracujá, acerola, manga, goiaba), salada de frutas, cajuina, bolo frito, beiju, cuscuz,
pão de queijo, 3 tipos de salgados de forno (pastel, empadinha e outros), 3 tipos de pão variado, 3 tipos de
biscoitos finos (salgados e doces), mini pão de queijo ou esfiha, torradas, 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), 2 tipos de bolo de sal, geleia, 2 tipos de patês (presunto,
berinjela, frango, tomate seco, atum, etc.), caldo de carne, ovos mexido. 2 tipos de frutas variadas fatiadas.

R$29,1
9

1000

,

0
2

KIT lanche
a) 1 (uma) banana ou 1 (uma) maçã b) 1 (um) sanduiche de pão de forma, tamanho tradicional, com fatia de queijo mussarela
e fatia de presunto, uma rodela de tomate, 1 folha de alfacel sache de maionese e um sache de ketchup ou 1 (um) cachorro
quente contendo: salsicha, carne moída, milho verde, 1 sache de maionese e um sache de ketchup c) 1 guardanapo d) todos
os produtos em embalagem apropriada (ver modelo anexo) e identificada com o nome do produto, data da fabricação e tempo
de validade. 1 refrigerante em lata.

,,
! R ,

"'
140,
o

4 0
0

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina, 07 de dezembro de 2018.
Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça.

5.2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2018 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL - REPUBLICAÇÃO POR

INCORREÇÃO
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 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
S:STEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ORGÂ0 GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI)
(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 manhã, almoço/jantar, coffee-break, coquetel, kit lanche, incluindo os
serviços correlatos e de suporte, lanches avulsos e espaço buffet - estabelecimento não pertencente ao MPPI), para atender aos eventos
promovidos pelo Ministério Público do Estado do Piaui, tais como: solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, conferências,
congressos, treinamentos, oficinas, "workshops" e outros eventos, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referencia
(Anexo I) do sobredito Edital.
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: Clayton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva
APÉNDICE 
LOTE 1 TERESINA

EMPRESA VENCEDORA: C. M. F. SILVA, CNPJ N°41.260.555/0001-50
END: AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, N° 5000, BAIRRO LOURIVAL PARENTE, TERESINA-PI, CEP: 64.023-450
REPRESENTANTE: CLEANE MOURA Ft E SILVA
CONTATO: (86) 3220-5010

I t e
m

Descrição

Prego
P o r
Pesso
a (R$)
Unitári
o

Quantidad
e Anual

. Estimada

01

Coffee Break Tipo I :

- Agua mineral, cappuccino, café, chá em sachê, 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), pães, sanduiches,

canapés, 2 tipo de pates, 4 tipos frutas frescas fatiada - (mamão, melão, melancia, laranja, uva, banana), ou
salada de frutas.

,/.7
$14

'
5

'

i 
2.000

02

--
Coffee Break Tipo ii
Café, chá, água minerai com gas e sem gas, chocolate quanta 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

(pastei, 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 (salgados e doces), mini

pão de queijo ou esfiha, mini pão (batata, francês, leite) torradas, trança de carne 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
_ '
°

1.500

03

Coquetel
Agua mineral com gás e sem gas, 3 tipos de refrigerantes incluindo o zero, cajuina, 3 tipo de suco natural

(laranja, abacaxi, caju, cajá, bacuri, maracujá, acerola, manga, goiaba), salgados fritos na hora: coxinha com

catupiry, quibe com catupiry, rabinho de tatu (dois tipos de recheio) rissoles de camarão e palmito, bolinho de

bacalhau, 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, tartelettes de palmito e peito de

peru, pães para pate, 2 tipos de patês, 3 tipos de tortas salgada, dois tipos de creme: camarao/ galinha/

bacalhau/ palmito ou outro, peru fatiado ou rosbife artesanal. 2 tipos de tortas doce.

R $
26,10

1000

LOTE 3 TERESINA

I It e 

1 m

,

Descrição
Valor,
Unitãri '
o '

Quantida
de anual
estimada

Espaço Físico fora do MPPI (TERESINA) - Espaço próprio do buffet - Contratado (serviços vinculados)
alimentação e bebidas. Deverá o espaço haver saias de ar condicionado , espaço adequado com instalação de R $

01 audio e video (som e datashow) e técnico de som , boa iluminação , mesas e cadeiras conforme a quantidade de 6.700,0 5

participantes, púlpito , mesa de honra para 20 pessoas, garçons, serviço de limpeza e manutenção, area ampla

para receber volume extenso de pessoas e gerador (até 500 pessoas). **Por evento com duração de 6 horas.
0

Almoço/jantar TIPO I
Fnl
$46
'
0

02 2 tipos de arroz, 2 tipos de salada (1 crua e uma cozida) dois tipos de carne (file e frango). Molho para salada, 1
tipo de massa (lasanha, canelone, nhoque, rondele, talharim, conchiglione), Farofa, opção de prato vegetariano,

500
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2 tipos de sobremesa, água mineral com gás e sem gás, 2 tipos de refrigerante sendo 1 zero 2 tipos de suco

natural, cajuina. 2 sobremesas (pudim de leite e outra)

/.,?'
X
D

261

Almoço/jantar TIPO II cS,

\\:(:),

r.

2 tipos de arroz, salada crua com alface americana, acelga, tomate, palmito, manga, abacaxi, cenoura, Salpicão s,7

(maçã, passas, batata palha, azeitona, cebola, pimentões colorido, frango defumado, presunto de peru, ovo de '---- ---"

50003
codorna, maionese, creme de leite)2 tipos de carne (filé, peru, pernil ou filé de peixe da água salgada), 2 tipos de

massa (lasanha, canelone, nhoque, rondele, talharim, conchiglione), farofa, opção de prato vegetariano, 2 tipos

de molho para salada, opção de prato vegetariano, 3 tipos de sobremesa. 3 tipos de refrigerantes sendo 1 zero,

3 tipos de suco de frutas natural, água mineral com gás e sem gás, cajuina. Aqua de coco. 2 sobremesas (pudim
de leite e outra)

R$67,0
0

- - COM ENTREGA EM TERESINA

Item

,

Descrição
Prego Por Pessoa (R$)
Unitário

Quantidade Anual Estimada

01 Salgados Variados Finos
Por cento
R$ 52,00

400 centos

02 Refrigerantes Variados (Normal, Diet e Zero)
Por garrafa de 2 litros
R$ 6,80

500 refrigerantes

03 Sucos de Frutas (sabores variados)
Por jarra de 2 litros
R$11,00

400 jarras de 2 litros

04 Bolos Variados entre doces e salgados, com tamanho para 50 pessoas.
Por unidade de bolo
R$ 52.00

200 bolos

r."--H. Tortas Variadas entre doces e salgados, com tamanho para 50 pessoas.
Por unidade de torta
R$ 52,00

250 tortas

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI, Teresina, 07 de dezembro de 2018.
Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça.

5.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2018 - 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°56/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA N°19.21.0378.0000094/2018-41
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI)
ORGAOS 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° 28/2018
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 material de escritório, papelaria e suprimentos de
informática, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

AVTA DA SESSÃO DE ABERTURA: 21/09/2018
IpbRARio: 09:00 horas (horário de Brasilia/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 14/11/2018.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO. 06/12/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 06/12/2018
DATA DA PROPOSTA: 21/09/2018.
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;
ANEXO I
LOTE I
Lote exclusivo nara Em resa de Pe ueno Porte - EPP e Microem ressa - ME

Empresa Vencedora: Celso Luis Moreira da Costa-ME (New Informática)
CNPJ n°26.569.874/0001-58
Endereço: Rua Santa Isabel, n° 2562 - Morro da Esperança - Teresina/PI
CEP: 64003-330
Representante legal: Celso Luiz Moreira da Costa
CPF n° 373.214.393-72
Telefone: (86) 99826-8423
E-mail: celsoluizmoreiradacosta@gmail.com

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

1
Caixa de correspondência de mesa em acrilico com três bandejas móvel.
Marca: Waleu.

Unidade 50 24,28

2 Caixa de correspondência de mesa em acrilico com duas bandejas móvel. Unidade 50 15,40
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