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ATA l)E REGISTRQ l)E PREÇOS NÜ t}4/2flí9

EDITAL DE LICITAÇÃO Ne 03/20lg
MODALIDADE: PRE(;ÃO ELETRÕNICO (Ifci&lções-e)

PGA Ne lg.21.0378.0000828/2018-11
ã:..}!
Vi4LIDADE: 12 {DOZE) MESES

Aos ::!3. dias do mês de 'ln R c'' do ano de ...Zal3. na PROCURADORIA GERAL [)E
JUSTIÇA DO ESTADA DO PIAUI, Sala da Coordenadoria de Licüações e Contratos,
localizada na EdiHcio-sede, localizado na Rua .Alvaro Mandes 2294; centro, CEP:

640a0-060, Teresina-PI, IP andar, o Pregoeiro, nos termos das l.eis De. 8.666/93,
[0.520/20D2, e dos Decretcls Estaduais NP 11.346/04 e Ne 11.3].9/04 e das demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrânico H9 03/2019, do resultado do julgamento das Propostas de
Preços, publicada no Diário da Justiça do Estado do Piauí e homologada pelo
Procurador-Geral de Justiça, à fl do processo acima referenciado, RESOLVE
registrar preços para a eventual aquisição de sistema de cona'ole de acesso
para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, nas quantidades e
com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo 1] do sobredito
Edital, na modalidade Pregão Eletrõnico, para atender ao MP/PI, conforme consta
do apêndice l desta ata, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa
cuja proposta foi classificada e declarada vencedora no certame acima numerado,
como segue:

FORNECEDOR REG}STRADO

Empresa vencedora: GFeRT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP
CNPJ: 18.7í2.7e7/0001-80
END: Avenida Aftânio Peixoto. n' 85, Quadra Xll, l.ote 240. 2e andai
Peripe/Salvador-Bacia, CEP.: 4í).800-570
REPRESEN'foNTE LEGA.L: ,Adsüa Simães ãe .âimeÍda
ePF: ©3.8.264.g55..76

paNE: (7í) 3347-6787/ C7.t) 3240-íí54
E-mail: adson@gfortsQliucoes.CQm.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO onJETO

1.1 Registo de pl'eços para eventual aquisição de sistema de
acesso para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí.

@'
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CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE E no KEAJusTAmENTO nos PREÇos

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

2.2. Durante a vigência desta Ata, o$ preços registrados serão Hlxos e irreajustáveis. exceto
nm hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações pie'iristm na alínea
"d" do incisa ll do art 65 da Lei n. g 8.666/93 ou de redução dos preços praticados nü
mercado.

2.3. Mesma comprovada a oconência de situação prevista na alínea "d" do incisa ll do ai't.
65 da Lei n. g 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá opôr por cancelar
a Ata e iniciar outro processo licitatóHo.

2.5 0 preço registrado. depois de aÜJalizado, não poderá ser superior ao praticada no
mercado.

2.6. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas tnesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente
regista"ado será convocado pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí para a
devida alteração do valor registrado em Ata.

2.7. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Procuradoria Gera: de
Justiça do Estado do Piauí não será obrigada a limiar as conüatações que deles poderão
adür, facultando-se a realização de licitação especíHca para a conbatação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiado da registro preferência de presüção do serviço em
igualdade de condições.

(:LÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usual'ios, desde que
autorizados pela Procuradoria Geral de }usüça do Estado do Piauí.

3.2. Os preços ofertados pelats) empresa(s) signatário(s) da presente Ata de Registro de
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Edital de
Licitação Hg 03/2019 - modalidade Pregão Eletrânico.

3.3. Em cada prestação do serüço decünente desta Ata, serão observadas. quanto ao
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação HP Q3/2CJ19 - modalidade
Pregão Eletrõnico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.4. A cada prestação do sewíço, o preço unitário a $er pago será o constante da proposta
apresentada no Pregão EletrâllÍco He 03/2019. pelaCs) empresaCs) detentorats) da
presente Ata, a qual também a integra.

3.5. Caberá a pool'denadoria de Licitações e Contratos do MP/PI o gerenciamento deste
i[[sh-umento; em conformidade cona as normas do Decreto Estadual De 11.346/2004,
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CLÁUSULA QUARTA - DA INSTJILAÇÃ0
4.1-A instalação será realizada na cidade de Teresina/PI na sede da Procuradoria-
Geral de Justiça na rua Álvaro Mendes, DQ 2294 (Bairro Centro), e na sede
localizada na Rua Lindolfo Morteiro, ne 911 l.Bairro de Fátima).

4.2-A contratada deverá fornecer no prazo de 48 Cquarenta e oitos horas. contados
da assinatui a do contrato, o detalhamento técnico quanto às necessidades de
pré-instalação do equipamento, instruindo quanto às instalações de rede elétrica,
água e esgoto, atei'ranaento, clip)atização, dimensões do local, blindagens, unidade,
poeira, proteção ãmbienita], riscos de acidentes e todas as demais condições físicas
perHnentes à Instalação e ao funcionamento do equipamento, mosüando caso
necessário sugestões quanto à posição do equipamento em relação ao local onde
será instalado, para que seja aprovado pela Colltratante;

4.3-A instalação compreende: Conferência de partes e peças montagem do
equipamento, ajustes e caiibrações que coloquem o equipamento em perhÍto
funcionamento e realização de testes anais.

4.4-0 prazo de entrega e instalação dos objetos será de no máximo 60 (sessenta)
dias corridos a contar da ass!!latu!'a do contrato,

4.5-Todos os abjetas da presente contratação deverão ser Ho\ros.

4.6-Quaisquer vícios ou defeitos ocultos que o objeto venha a apresentar são de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7- A entrega e instalação dos objetos desta licitação deverá ser feita no prédio do
MP/PI indicado pela adminishação, correndo por conta da CONTRATAM)A as
despesas de transporte, frete, seguros, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento, no horária de 07:30 as 13;30, de
segunda a sexta-feira.

4.8-A entrega e a !nstaiação do obJeto será acompanhada e ãscalizada por servidor
designado, que anotará todas as ocorrências. determinando o que for necessário
para a regularização du Estas ou defeitos observados, nos termos do ,Ato PCJ n'
462/2013.

4.g-O pedestal para o equipamento de controle de acesso deve scr fixado no solo
de maneira que mantenha a estabilidade e a segurança do equipamento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1 As penalidades aplicáveis estão estabelecidas na Cláusula Décima Segunda do
Cona.'ato (anexo V].

#
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CLÁUSIJLA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento a favor do licitante vencedor se!'á efetuada até o 10Q (décimoj}
día útil, após ü recebimento deHnitivo e aceitação dos serüços e objetüs, mediante
a apresentação da respectiva nota fiscal/futura devidamente atestada pelo sei:or
competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5g da Lei ng

8.666/93. Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das
certidões negaHvas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao ü'abalho,
situação Hisca] tributária federal, certidão negativa de tributos estaduais e
municipais mantendo-se as mesmas cot\dições de habilitação do cerüme, sendo
que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de
emissão das respectivas Notas Fiscais.

6.2. Na ocorrência de rejeição daCs]) Nota(s) Fiscal(is], mol:ivada por erro ou
!ilcorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua
reapresentação.

6.3. Se houver atraso após o prazo previsto, as futuras serão pagas acrescidas de
juros de mora de 6% Cseis por cento) ao ano, aplicados pro rata die da data do
vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa.

6.3.1 C) valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x TV x VP. onde:
EM = Encargos moratórios devidos; N = flúmeros de dias enu'e a dat:a
prevista para o pagamento e a do efeHvo pagamento; i = Índice de
compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em aU'aso.

6.4. FHenhum pagamento será efetuado à licítante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de
preços ou a compensação financeira.

6.S, A Procuradoria Geral de justiça rmerva-se o direito de recusar o pagamento se.
no ato da atestação, a objeto não estiver de acordo com as especiHcações
apresentadas e aceitas.

6.6. O pagatnento será feito por meio de ordem bancária eln conta a ser indicada
pela cona'anda cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nüs tel'mos da
iei, será debitado do valor devido ao MP/PI, referente aos serviços prestada, os
valores relativos aos tributos e contribuições sociais.

õ.7. O CNPJ contido na nota fiscal/natura emitida pela Contratada deverá ser
o mesmo que estiver regstrado no contrato celebradcP ou insUumento
equivalente, independentemente da favorecida ser matriz. ãllíal, sucursal ou
agência.

6.8, A Adminístmção poderá descontar do valor clo pagamento que o fornecedor Hver a
receber, importâncias que Ihe sejam devidas, por força da aplicação das multas pr
n gd ê no Contrato.

P f
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CIÁUSEnA SÉTIMA - DA AIHORIZAÇÃ0 PaiRA ÃQWSiÇÃ0 E E?W$SÃ0 DO EWENHO

7.1. A prestação do seiviça do objeto da presente Ata de Registro de Preços será
autorizado. colünrwe a necessidade, pelo PFocU1'8dQF-GucF31 de JusHçe da Esi:ada do Piauí.

7.2, A emissão dos empenllos, sua reti6imção ou caüicelamento, total ou parcial, sel'ão
igualmenite autorizadas pelo Procurador-Gemi de Justiça do Estada da Piauí.

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Integram esta Ata. o Edital de Licitação Hg 03/2019, modalidade Pregão Eles'única e
seus anexos e a(sl) pí'opostaCs) da(s) empresaCs): GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LI'DA EPP, CNPI n' 18.712.787/0001-80, classificada no certame supra numerado.

CLÁUSULA NONA- DO FORO

9.1. Fica eleito o ftlro de Teresina - PT pa'a dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente ata.

COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CON'l'RATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE
lÍISI'iÇA DO ESTADO 1)0 P{AUÍ, em Tei'esina; J q de ...!l./i R W de 2019.

CleandÊo Alves de Moura
Procurador-Geral ye JustiçaPregoeiro do MP-PI

EMPRESA

GFOltT SOLUÇÕES TECNOLÓGIC,AS L'lD.
Rellresentante Legal: Adson Slm.ões de

ePF n' 03,Ü.264 .8$$«7Õ
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EMPRESA VENCEDORA: GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIDA EPE., CNPJ NS
18.7íZ.787/8Dü1-8ü;

ENI).: Avenida Afrânio Peixoto, n' $5, abadia Xli, Lote 240, 2' andai' - Paripe/ Salvador - 13A;

REPRESENTANTE: ADSON LIMÕES DE ALMElnA; CPF N' OI0,2G4.855'76;
TEI.EFQNE: (71) 3347-6787/ (71) 3240-1154}

e-mail: adson@)gioNsolucoes.com,br

Item Descrição doobjeto jUnid. Qtd. l Valor Valor

l -Equipamento de controle de acesso para
estRcioH8meUitQ via cancelas automáticas.

-Formas de Âc nameato: Senha e mrt:ãa de

aproximação.

-Grau de Proteção IP54.

-Conexão com Softn-are: Via Rede TCP/IP

-l Cabo pata alimentação.

-Cabo para el:hernet, cabo para leitor, cabo para
alarme de pânico e capa para conexão com cancela
automática.

-Gerenciamento para até 2 mil usuários.

-De\re possuir recurso de cadastro de usuários
!ocalmente no equipamento, através do próprio
menu.

-Compatível acessórios (laço indutivo e cancelas).

-Porta Usb para importação e exportação de dados. -
Comunicação Via Rede.

-Operação onlü)e/offline.

-Cana'ole de frequência e acesso ao local.

-Sistema eletrõnico de proteção contra violação.

-Leia:or de Cartão de pi"oxiinidade pedi'ão.

-Display Gráfico,

-Deve acompanihar fonte externa para alimentação
do Equipamento (Deve ter nobreak integrado de nü

UnÍd. 1 08 iü 1.345,00 1 lUtO.7ÕO,o
Ü
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mínimo ó00Vj}, com duração mínima de 2 hs.

-2Z8V.

-Marca/Modelo: PRIMME ACESSO HENRY.          
2 -Pedestal para cona'orador de acesso.

-Acabamento em aço carbono cem pintura epáxí
cüm traeameni:ü antácürrosivo.

-l,l metro de all:ura.

-Marca/Modelo; HgNKy:

{JnÍd.

 
R$ 603,00 R$ 4.824,0

a

 

3

-Cancela automática de alto fluxo articulada para
controle de 8twos de veícuiüs cam haste de 3
metros completa que permita acionamento com
controlador ãe acesso e software.

-Estrutura em aço galvanizado c/ pintura
eieüostáüca e cam et-atamento anb orro$ívo.

..Sistema de desaceieracãa da haste nc$ anais de
curso por meia de $eRsores.

-Potência da motor de uo mínimo ÍBP

-Alimentação 220 V.

-Compatível acessórios Paço indutivo, sinaleiro,
fotocé[u[a, botoeira, etc.].

-Deverá acompanhar: as botoeiras de acionamento
(Sobe e desce) e no mínimo 2 conta'eles remotos.

-i)eve permitir integ!'ação aos equipamentos e
softwares da solução.

-Grau de prateçãa: IP54.

-Pol:ência mínima de 300 W.

.Marca/Modelo: BARRIER PPA.

Uníd.

 

R$5.127,00 R$ 41016.

 
4

-Cancela automática de alto buxo articulada para
conUoie de Buxos de veículos cüm haste de 4
metros completa que permita acianamento com
cona:roiadar de acesso e software.

-Estrutura em aço galvanizado c/ pintura
eletrosi:atiça e com t:ral:cimento antícorrosiva.

HinÍd.

 
R$ 7.5üo,oa

R$ 30.000,
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-Sistema de desaceleração da haste nos Hlnais de
curso por meio de sensores.

Potência do motor de no mínimo ].RP

Alimentação 2ZÜ V.

-Compatível acessórios [laço indutiva, sinaleira.
fotocélula. botoeira, etc.).

-Deverá acompanhar: as botoeiras de acionamento
(Sobe e desce) e no mínimo 2 controles remotos.

.Marca/Modelo: BARRIER PPA

-Looping de Piso Duplo com 2 laços para detecção
de massa metálica (carro) em dois pontos distintos
sem a necessidade de aproximar o cartão ou apertar
um botão.

Laço com detector indutivo digital de veículos.

-Baseado lla variação de indutância no momento em
i que uma massa metálica esü presente no campo de
atuação do sensai-.

-Consiste em um indutor maREado no piso onde
passará o veículo provocando uma variação de
indutância.

5
-Para evitar imitei'feTêHciã do oscilador' de um Laço
ao outro, deverá sel mantida uma distância ""'"'
adequada entre os laços e uma frequência diferente.

08 R$1.500,00 R$ OQ000.

-0 corte do piso deverá possuir uma profundidade
aproximada de 30 rnm 110 pisos de concreto.

-Deverão ser posicionados 30% antes da cancela e
70% depois.

-Detector de loüp cota 2 canais independentes.

-Led de illdicação de detecção.

Led de sinalização de falha de laço indutivo aberto

.Proteção contra surtcls na entrada

Marca/Modelo: CX-LD CITROX.

6 -Licença para
es4 ci uameaEo.

Software para gestão de Unid. 04 R$2.900.00 $H600,

#' @'
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-Gerenciamento de toda parte operacional e
esbHsüca da eslaüanamenta.

-Deve possui níveis de senha para cada tipo de
tlsuário (operador, supervisor, etc).

Controle de vagas

-Deve apl'ementa relatórios instantâneos ou pelo
período que for selecionado de veículos no
esbclonamento com todas informações peitinen.tes
como data/hora de entrada, etc.

-Deve permitir informações dos veículos que
passaram pelo estacionamento com todas
informações de data/haja de entrada, saída, acesso,

Estatística de permanência analítica e sintética.

-EstaHstica de ocupação média do estacionamento.

-Relatório de acPsms de automação pol'
equipamento [levantamento de cancela, leitura de
credenciado, eí:c }

-Relatório de contagem de veículos por acesso
(entrada, saída e especia!].

-Geração de gráficos e relatórios formatndos para
impressoras gráficas ou outros aplicativos.

-Totalmente compatível com os equipamentos
(Expedidores, I'ecolhedores, leitores, cancelas,
terminais de autoatendimento, tais, etc].

-Deve perlntür geração de planilhas em .xls.

-Marca/Modelo:
$ECULLUM.

E$TACiúN.âMENTQ.NgT

-Cartão de proximidade com chip para controle de
acesso,

.Em material tipo PVC.

.Alcance da Leite! a de no mínimo: 60mm.7 {Jnid. 12ÕG R$8,00 R$ 9.600,0

-Frequência aproximada de Operação: 125 kHz.

-Dimensões de aproximadamente: 85,60 x 53;98 x
0,84 mm. Cor: Branco Sem furo.

f.
b
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COORDENADORA D S DA PRaCU

JUSTIÇA 1)0 ESTADO 1)0 PiA[JI, em Termina,,,:! q de pi a q c'o de 2t)!9.

da MP-P!B

.©©m

déllustiça?r©g:ui'ad:

GFÜRT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L
Representante Legal: Adson limões dl

\

CPF n' ©}0.264.,8$$-76

\ ,2

 
-Controle de cartões por meio de módulo com chip
inteligente de coilbh.
-Em co! formidade com a }S0 781g,

-Marca/Modelo: PROXIMIDADE HEiWY.      
g

-Serviço de instalação física, configuração e
treinamentü dü cano'aiadcr de Acesso.

-Marca/Modelo: GFORT.

UnÍd.   R$925,QO R$7'+OÜ,O

9

-Serviço de instalação física, confíguraçãa das
ca:neeia$.

-Maca/!Wüdelo= GFORT.

Unid.   R$ 1.500,0Q R$ 12.0nO,

 
-Serviço de ins ]açãü física e configuração da
]oop:ing de piso.

-Marca/Modelo: GFORT.

!B&id.   R$ 1.ÜO0,00
R$ 8.000,0
Ü

}1
-Serviço de implantação e ü'einamentn do software
para 10 pensou

-Marca/Modelo: GFORT.

{Jnid.  R$ 350,00
R$ 2.800,0

a

  R$ í50.0Ü



5. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
[]

5.1. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2018 - REPUBLICAÇÃO5740 

5.2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2019 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL5741 

Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP
[1] Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
[2] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
[3] Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ nº 05.805.924/0001-89
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018
OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material permanente, nas quantidades e com as
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
TIPO: Menor Preço por item
TOTAL DE ITENS: 16 Itens.
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 418.031,13 (quatrocentos e dezoito mil, trinta e um reais e treze
centavos).
ENDEREÇO: www.licitacoes-e.com.br
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 21 de março no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos. Saiba sobre as licitações do MPPI,
e no site WWW.LICITACOES-E.COM.BR.
Início do Acolhimento das Propostas: 21 de março de 2019, às 12:00 (horário de Brasília/DF);
Abertura das Propostas: 04 de abril de 2019, às 09:00 (horário de Brasília/DF);
Data e Horário da Disputa: 04 de abril de 2019, às 11:00 (horário de Brasília/DF);
DATA: 19 de março de 2019.
PREGOEIRA EM EXERCÍCIO: ELÍS MARINA LUZ CARVALHO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0378.0000828/20018-11
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 Nº
10.551.559/0001-63 / FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ Nº 24.291.901/0001-48;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: Global
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de sistema de controle de acesso de veículos para
a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo
I) do Edital;
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 15/02/2019
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 26/02/2019
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/03/2019
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 19/03/2019
DATA DA PROPOSTA: 15/02/2019
PREGOEIRA EM EXERCÍCIO: Elís Marina Luz Carvalho
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva
ANEXO I
LOTE ÚNICO

EMPRESA VENCEDORA: GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP., CNPJ Nº 18.712.787/0001-80;
END.: Avenida Afrânio Peixoto, n° 85, Quadra XII, Lote 240, 2° andar - Paripe/ Salvador - BA;
REPRESENTANTE: ADSON SIMÕES DE ALMEIDA; CPF N° 010.264.855-76;
TELEFONE: (71) 3347-6787/ (71) 3240-1154;
e-mail: adson@gfortsolucoes.com.br

Item Descrição do objeto Unid. Qtd.
V a l o r
Unitário

1

-Equipamento de controle de acesso para estacionamento via cancelas automáticas.
-Formas de Acionamento: Senha e cartão de aproximação.
-Grau de Proteção IP54.
-Conexão com Software: Via Rede TCP/IP.
-1 Cabo para alimentação.
-Cabo para ethernet, cabo para leitor, cabo para alarme de pânico e cabo para conexão com

Unid. 08
R $
1.345,00
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cancela automática.
-Gerenciamento para até 2 mil usuários.
-Deve possuir recurso de cadastro de usuários localmente no equipamento, através do próprio
menu.
-Compatível acessórios (laço indutivo e cancelas).
-Porta Usb para importação e exportação de dados. -Comunicação Via Rede.
-Operação online/offline.
-Controle de frequência e acesso ao local.
-Sistema eletrônico de proteção contra violação.
-Leitor de Cartão de proximidade padrão.
-Display Gráfico.
-Deve acompanhar fonte externa para alimentação do Equipamento (Deve ter nobreak
integrado de no mínimo 600V), com duração mínima de 2 hs.
-220V.
-Marca/Modelo: PRIMME ACESSO HENRY.

2

-Pedestal para controlador de acesso.
-Acabamento em aço carbono com pintura epóxi com tratamento anticorrosivo.
-1,1 metro de altura.
-Marca/Modelo: HENRY.

Unid. 08
R $
603,00

3

-Cancela automática de alto fluxo articulada para controle de fluxos de veículos com haste de
3 metros completa que permita acionamento com controlador de acesso e software.
-Estrutura em aço galvanizado c/ pintura eletrostática e com tratamento anticorrosivo.
-Sistema de desaceleração da haste nos finais de curso por meio de sensores.
-Potência do motor de no mínimo 1HP.
-Alimentação 220 V.
-Compatível acessórios (laço indutivo, sinaleira, fotocélula, botoeira, etc.).
-Deverá acompanhar: as botoeiras de acionamento (Sobe e desce) e no mínimo 2 controles
remotos.
-Deve permitir integração aos equipamentos e softwares da solução.
-Grau de proteção: IP54.
-Potência mínima de 300 W.
-Marca/Modelo: BARRIER PPA.

Unid. 08
R $
5.127,00

4

-Cancela automática de alto fluxo articulada para controle de fluxos de veículos com haste de
4 metros completa que permita acionamento com controlador de acesso e software.
-Estrutura em aço galvanizado c/ pintura eletrostática e com tratamento anticorrosivo.
-Sistema de desaceleração da haste nos finais de curso por meio de sensores.
-Potência do motor de no mínimo 1HP.
-Alimentação 220 V.
-Compatível acessórios (laço indutivo, sinaleira, fotocélula, botoeira, etc.).
-Deverá acompanhar: as botoeiras de acionamento (Sobe e desce) e no mínimo 2 controles
remotos.
-Marca/Modelo: BARRIER PPA.

Unid. 04
R $
7.500,00

5

-Looping de Piso Duplo com 2 laços para detecção de massa metálica (carro) em dois pontos
distintos sem a necessidade de aproximar o cartão ou apertar um botão.
-Laço com detector indutivo digital de veículos.
-Baseado na variação de indutância no momento em que uma massa metálica está presente
no campo de atuação do sensor.
-Consiste em um indutor montado no piso onde passará o veículo provocando uma variação
de indutância.
-Para evitar interferência do oscilador de um Laço ao outro, deverá ser mantida uma distância
adequada entre os laços e uma frequência diferente.
-O corte do piso deverá possuir uma profundidade aproximada de 30 mm no pisos de
concreto.
-Deverão ser posicionados 30% antes da cancela e 70% depois.
-Detector de loop com 2 canais independentes.
-Led de indicação de detecção.
-Led de sinalização de falha de laço indutivo aberto.
-Proteção contra surtos na entrada.
-Marca/Modelo: CX-LD CITROX.

Unid. 08
R $
1.500,00

6

-Licença para Software para gestão de estacionamento.
-Gerenciamento de toda parte operacional e estatística do estacionamento.
-Deve possui níveis de senha para cada tipo de usuário (operador, supervisor, etc).
-Controle de vagas.
-Deve apresenta relatórios instantâneos ou pelo período que for selecionado de veículos no
estacionamento com todas informações pertinentes como data/hora de entrada, etc.
-Deve permitir informações dos veículos que passaram pelo estacionamento com todas
informações de data/hora de entrada, saída, acesso, etc.
-Estatística de permanência analítica e sintética.
-Estatística de ocupação média do estacionamento.
-Relatório de acessos de automação por equipamento (levantamento de cancela, leitura de
credenciado, etc).
-Relatório de contagem de veículos por acesso (entrada, saída e especial).
-Geração de gráficos e relatórios formatados para impressoras gráficas ou outros aplicativos.
-Totalmente compatível com os equipamentos (Expedidores, recolhedores, leitores, cancelas,

Unid. 04
R $
2.900,00
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5.3. AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/20185742 

6. GESTÃO DE PESSOAS 
[]

6.1. PORTARIA RH/PGJ-MPPI5759 

terminais de autoatendimento, tags, etc).
-Deve permitir geração de planilhas em .xls.
-Marca/Modelo: ESTACIONAMENTO.NET SECULLUM.

7

-Cartão de proximidade com chip para controle de acesso.
-Em material tipo PVC.
-Alcance da Leitura de no mínimo: 60mm.
-Frequência aproximada de Operação: 125 kHz.
-Dimensões de aproximadamente: 85,60 x 53,98 x 0,84 mm. Cor: Branco Sem furo.
-Controle de cartões por meio de módulo com chip inteligente de contato.
-Em conformidade com a ISO 7810.
-Marca/Modelo: PROXIMIDADE HENRY.

Unid. 1200 R$ 8,00

8
-Serviço de instalação física, configuração e treinamento do controlador de Acesso.
-Marca/Modelo: GFORT.

Unid. 08
R $
925,00

9
-Serviço de instalação física, configuração das cancelas.
-Marca/Modelo: GFORT.

Unid. 08
R $
1.500,00

10
-Serviço de instalação física e configuração do looping de piso.
-Marca/Modelo: GFORT.

Unid. 08
R $
1.000,00

11
-Serviço de implantação e treinamento do software para 10 pessoas.
-Marca/Modelo: GFORT.

Unid. 08
R $
350,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 19 DE MARÇO DE 2019.
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ nº 05.805.924/0001-89
AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2018
OBJETO: Constitui o objeto desta licitação o Registro de preços para contratação de empresa especializada em telecomunicações para
prestação dos Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelho telefônico, e de
comunicação de dados via Rede Móvel Digital de 5 GB, para serem utilizados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, conforme
as especificações contidas no Termo de Referência (anexo I).
TIPO: Menor preço.
TOTAL DE LOTES: Lote I (19 Itens).
VALOR TOTAL: O valor total máximo para a presente licitação é de R$ 676.994,40 (seiscentos e setenta e seis mil e novecentos e
noventa e quatro reais e quarenta centavos).
ENDEREÇO: www.licitacoes-e.com.br
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 20 de março de 2019 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos. Saiba sobre as licitações
do MPPI, e no site WWW.LICITACOES-E.COM.BR.
Início do Acolhimento das Propostas: 20 de março de 2019, às 12:00 (horário de Brasília/DF);
Abertura das Propostas: 05 de abril de 2019, às 09:00 (horário de Brasília/DF;
Data e Horário da Disputa: 05 de abril de 2019, às 11:00 (horário de Brasília/DF);
DATA: 19 de março de 2019.
PREGOEIRA EM EXERCÍCIO: Elis Marina Luz Carvalho

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 155/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, licença médica por motivo de
doença em pessoa da família, na forma especificada no quadro abaixo:

Mat. Nome Dias Período

381 MIRELLI DE HOLANDA ROLIM DA FONSECA 02 11 a 12/02/2019

16253 MARIA DA CONCEICAO UCHOA FREIRE 01 12/03/2019

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao dia 11 de fevereiro de 2019.
Teresina (PI), 19 de março de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 160/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) MAURO RÉGIS DIAS DA SILVA JUNIOR, matrícula nº 1784, de suas funções perante o Programa de Proteção e
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