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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ 09/2019

EDITAL DE LICITAÇÃO N.e 08/201g

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO (/fcílações-e)

PROCEDIMENTO l)E GESTÃO ADMINISTRATIVA Ne 19.21.0378.0000210/2019-10

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos .gã. dias do mês de nBü-il do ano de ..!Z©!3. na PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI, Sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
localizada no Edifício-sede, localizado na Rua Álvaro Mendes, n' 2294, centro, CEP:
64000-060, Teresina-PI, le andar, o Pregoeiro, nos termos das Leis nQ. 8.666/93,
].0.520/2002, e dos Decretos Estaduais Ne 11.346/04 e NQ 11.319/04 e da!,demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrânico ne 08/2019, do resultado do julgamento das Propostas de Preços, publicada
no Diário Oficial Eletrõnico do Ministério Público do Estado do Piauí e homologada pelo
Procurador-Geral de Justiça, à fl. do processo acima referenciado, RESOLVE
registrar preços para eventual aquisição de material de limpeza, para atender à
demanda do MP-PI, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo 1) do sobredito Edital, na modalidade Pregão Eletrânico, para atender
ao MP/PI, conforme consta do Anexo 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 REGISTRADO

CLÁUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0
1.1 Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de material
de limpeza, de acordo com as especificações determinadas no Termo de Referência (Anexo 1).

c, .5
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2.1. J\ presente Ata âe i2.edis'Ero de Preços terá a validade de l= (drlze) meses, a partir da sua
asse.natura.

2.2. Durante a vigêncl.a pese; .4::a, os preços registrados serão íãxos e irreajustáveis, exceto nas
hipóí:eles decorrentes e de .:idalnente comprovadas das situações pl-evistas na alínea «d" do
nciso !i do art. 65 da Lel :l. g 8.666/93 ou de redução dos pi-eços praticadas no mercado.

2.3. Mesmo comprovam . a o:orrência de situação prevista na aiíii.ea "d" do inciso ll do art. 65 da
Lei n., 9 8.666/93, a Àãnlini.stração, se julgar convenieni:e, poderá ol3ta.r por cancelar a Ata e
iniciar outro processo !).:l tatórãc.

2.5 a: preço registrado; {icpois de atualizado, não poderá sei" superlo:' ao praticado no mercado.

2.6. Comprovada a r:dlição dos preços praticados no mercar.o H8ts mesmas condições do
;regisl:ro, e definido o novo p:peço máximo a ser pago pe«a Administração, o Proponente
íí?giserado será convocado pela Procuradoria Geral de Justiça do .listado do Piauí para a devida
alteração do valor reglstíado em Ata.

2.7: Dü.unte o prazo ãe validade desta Ata de Registro de V'Teço, a. ?i'ocuradoria Geral de Justiça
do Estado do Piauí :3.ão se:'á obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a rea.iizaçã.o de licitação específica Faia a cnJ .i:::'a.ração pretendida., sendo
assegurada ao beneãclârio do i'ügistro preferência do fornecimento do objeto em igualdade de
condições. n
CLÁUSULA TERCEIRA - Da. IJTlILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREGAS

..." " n
3.1. A presente Ata de laegistro de Preço poderá ser usada pof órgãos usuários, desde que
autorizados pela Procü!'aderia Geral de Justiça do Estado d o Piau.i.

3.2. Os preços ofertados i)eiaCs) empresaCs) signatáriaCs) da presente Ata de Registro de Preços
é o especificado em .Anexo, de acordo com a respectiva ruiassÍHicação no Edital de Licitação ng

08/ZD19 - modalidade P}'egão E.letrõnico.

13.3. =m cada fornecimento dc; objeto decorrente desta AEa, serão ot ser:/adas, quanto ao preço, às
ciáusuias e condições ':onstaná:es do Edital de Licitação n.e C$.;,'20].9 - modalidade Pregão
Eietrõnico, que a prececíeu e i.ntegra o presente instruMeng:o de compromisso.

3.4. A cada fornecimento; cn !:roço unia:ário a ser pago será. o consta.nte da proposta apresentada
no Pregão E[etrânico =g 08/2í.)19, peiaCs) empresaCs) detentor"a].s) da presente Ata, a qual
i:a.mbém a integra.

3.5. Caberá a Coordenador"ía de Licitações e Contratos de xi?,rÊ)Ê o gerenciamento deste
l.nstrumento, em conformidaó.e com as normas do Decreto Estadual =g 11.346/2004.

CLÁUSULA QUARTA , LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

.s
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4.1 0 material deverá ser entregue na sede da Procuradoria Geral de Justiça, Divisão de Material
de Consumo, ]oca]izada na rua Lindo]fo Monteiro, 91]., centro, CEP: 64049-440, bairro Fátima,
Teresina-PI, no horário das 9:00h às 12:00h;

4.2 A cada fornecimento, o prazo de entrega do objeto será de no máximo 15 dias úteis, contados
do recebimento da ordem de fornecimento ou da nota de empenho pelo licitante vencedor;

4.3 Após a comunicação ao fornecedor de emissão da Ordem de Fornecimento o mesmo terá que
retirar o empenho em um prazo de 5 (cinco) dias úteis. Não retirada a Ordem de Fornecimento
dentro do prazo, será começado a contagem do prazo para a entrega, vez que o fornecedor não
poderá utilizar do artifício de não ter recebido a Ordem para ter um prazo aumentado para a
entrega;

4.4 A cópia da ordem de fornecimento e da nota de empenho também poderão ser enviadas para
o e-mail do Fornecedor ou seu representante indicado no certame e a data do envio dos arquivos
conta como início do prazo de entrega.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 109 Cdécimo) dia útil,
após o recebimento definitivo e aceitação dos objetos, mediante a apresentação da
respectiva nota fiscal/futura devidamente atestada pelo setor competente, observada a
ordem cronológica estabelecida no artigo 5g da Lei nQ 8.666/93. Para os fins de
pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débitos
relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho, situação fosca! 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 à data de emissão das respectivas Notas Fiscais.

5.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s] FiscalCis), 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% Cseis 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 = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

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

'R
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5.S. A Procuradoria Ceras de Justiça reserva-se o direito de :"acusar o pagamento se, no
ato da atestação, o ci)jota não estiver de acordo com a:s especificações apresentadas e
aceitas.

5.6. O pagamento s íá feito por meio de ordem bancária el : conta a ser indicada pela
contratada cuja ordem barlcária dará quitação ao pagameíE;:o.. : nos termos da iei, será
debitado do valor de/ dc) a.o MP/PI, referente aos sel'fiç{.:s prestados, os valores
relativos aos tributos e conErit)uições sociais.

5.7. © CNPJ contido. ma }loü fiscal/fatura emitida pela Contratada deverá $er o
mesmo que estiver iregâstrado no contrato celebrado ou í.nstrumento equivalente,
independentemen.i:e da favorecida ser matriz, filial; sucursal ou agência.

S.8, A Administração parei.á descontar do valor do pagamento q.üe o fornecedor tiver a receber,
imporá:anciãs que Ihe sejam dev-idas, por força da aplicação dê.s muitas previstas no Edital e na
Ordem de Fornecimento,

CLÁUSULA SEXTA - DÀ GAlitANTIA

5.]- G prazo de vaíiãade e garantia dos materiais, contrai defeitos de fabricação e/ou
vícios, deverá ser de, N(} MÍNIMO, 0.6 (seis) mese$1â ronca.í: da data do recebimento
defInItIvo.

6.2 i)tirante o período de garantia, a adjudicatária, indepe=:ãentemente de ser ou não
fabricante do objeto; obriga-se a substituir ou reparam o objeÜo que apresentar indícios
de irregularidades, defeitos clu incorreções resultantes dá fa; ricação no prazo máximo
de ].5 Íjquinze) dias corridos a contar da comunicaçãc} escol.ta ca. autoridade competente,
sem acarretar ónus para a Contratante.

6.3 À empresa ficais. obrigam.a a trocar, às suas expensas., c material que vier a ser
recusado pelo servidor ou. equipe responsável pelo recebirner.;:o., sem qualquer ónus da

ontratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - n'O REAJUSTE

7.1 0 preço consignado nesi:a ARP, será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo
de um ano, contado : }3?ri:if da data limite para a apresentação ó.:i proposta, pela variação do
índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE ou ou.trc n.doce que venha a substitui-

7.]..1 Nos reajus;:es subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos Hlnanceiros do último reajuste.

CLÁUSULA OITAVA - OÃ AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO EMPENHO

.Ç'
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8.1. O fornecimento do objeto constante na presente Ata de Registro de Preços será autorizado,
conforme a necessidade, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação ng 08/2019, modalidade Pregão Eletrânico e seus
anexos e aCs) propostaCs) da(s) empresaCs): Almeida Comércio e Representações Ltda, CNPJ:
02.488.226/0001-09, classificada no certame supra numerado.

CLÁUSULA 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 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PIAUI, em Teresina, .ég. de A BR''L' de 2019. .,-\

rocuradora-Geral de Justici,
am Êlxercícir

Í)n Soares da Costa e Salva Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de JustiçaPregoeiro do MP-PI

EMPRESA

lçõesILtdacio e RepreseiAlmeidà
Representante Legal: Antânio Francisco de Sana Almeida

CPF n' 274.357.413-53
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ANEXO l

LOTE !

Empresa ã:encedora: Almeida Comérilio e RKepresem.l: ções Ltda.;
t:NPl: llZ.4HH.ZZt)/1111 llg -q#'9:

Endereço: Av. João Ani:anão ã.então, N' 4195, Loja OI, Piçarreira., Teresina-PI, CEP: 64.055-400;

Representante i,egaã: .Ani:tânio Francisco de cena Aímeiãa; CF'iF: 274.357.413-53;

Te[efome: (B6] 3232-0811; E-maia: a]meidaiici]tacoes@agmai].com

Valor
Unir. (emEspecificação Medida Qtd.

! Agua sanitária .i.')00m!, composição química:
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor de
cloro ativo variável de 2 a 2,5%, cor: incolor, aplicação:
lavagem e alvejanEe de azulejos e pias. Com a:ron1:.

(perfume). Caixa com 1.2 litros. Marca: Duiagcl.

í)esinfetante í.üül)ml; para desinfecção de vasos
sanitários, ralos, pizis, azulejos e cestos de lixo, com açã'='

bactericida. Caixa com ].2 litros. Marca: Limpenax

Caixa 200 ! 15,76

2

H

Caixa 210 24,84

3 Pedra sanitária, com cesto e real de 30g, para
higienização e aromatização, em bloco. Caixa com 96 Caixa
unidades. Marca: p'ontal..

17 124,00

4 Sabão em pó, embalagem de 500g. Fardo com 20'

pacotes. Marca: GuaíílnÊ. 90 37,20;'ardo

$ Sabão de coco. Pacote com 5 barras com 200 gramas
cada barra. Marcam mental. jlâcote 15 8,25

5 Sabonete de aspec::o :?llsico líquido, cremoso, perdia(5.o,.

com perfume, aciõ.ez pl] n.eutro. Caixa com 4 galões cle P.acote
5 litros. Marca: Limpema.x- l

80 65,20

©
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7 Sabonete de aspecto físico sólido, com peso de 90g,
formato retangular, glicerinado e perfumado. Pacote
com í2 unidades. Marca: Olíver.

Caixa 10 13,32

8 Detergente líquido 500ml, composição: dodecilbenzeno,
sulfonato de sódio, sais sequestrantes. Limpa de
desengordura, neutro e embalagem com bico de
abertura e fechamento. Caixa com 24 unidades.
Marca: Dulago.

Caixa 60 30,80

9 Álcool etílico, teor alcoólico 70% v/v. composição
básica com emoliente, espessante, neutralizado, forma
farmacêutica gel. Caixa com 12 unidades de 500m!.
Marca: Tubarão,

Caixa 90 55,50

!0 Aromatizador de ambientes, com essência, frasco com
360ml. Apresentação: aerosol e sem CFC. Aplicação:
aromatizados de ambientes. Caixa com 12 unidades.
Marca: Noviça.

Caixa 60 90,00

11 Inseticida spray, frasco de 300ml, eficaz contra moscas,
mosquitos, baratas e aranhas. Caixa com 12 unidades.
Marca: SBP.

Caixa 15 96,60

12 Lustra móveis à base de silicone, emulsiâcante, solvente
alifático, com aroma. Aplicação: em móveis e superfícies
lisas, bisnaga com 200m]. Caixa com 12 unidades.
Marca: Ypê

Caixa 25 60,00

13 Esponja de limpeza, dupla face. Material: poliuretano e
fibra têxtil, formato retangular, com comprimento
mínimo de 10cm, largura mínima 7cm e espessura
mínima de 2cm. Caixa com 60 unidades. Marca:
Brilhos.

Caixa 15 29,50

Í4 Esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades.
Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 pacotes.
Marca: Açolux.

Fardo 30 15,50

15 Pano de copa. Medindo 45 x 65 cm. Pacote com 12
unidades. Marca: lsabela. Pacote 15 30,00
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Flanela de cor BiiAI':lCA., tamanho 30x40cm. p'aco:t'e

cam 50 unidades. Mal:'ca: lsabela. Pacote 15 130,00

}7 i,uva de látex Cpv'=J comi palma forrada e antiderrapante.

para uso em iirilpe,=a üi'persa. Tamanho grande. B'iax'caE Içar
BeÍiano.

Pá para lixo con. cabo de madeira medindo 50cFn,

coietor de metal; sem i:empa. Marca: Bellano. Uílidade

75 1 3,75

  25 3,50

19 Pano a]vejado Faia limpeza de chão em material IG09í.
algodão, com comprimento mínimo de 60x30clm.
Característica aãÉcÍonal; O entrelaçamento dos fios de

algodão deve $=r totalmente fechado, não exist:indo Pa-ote
espaço vazio CRIE:'e eles,. eliminando, desta forma, à. l '-vv'b

i:ransparência dç i)reduto. Pano de boa qualidade e
durabilidade. Pacote com 100 unidades. @iarca3

ãsabela.

i.uva descartável t:.íca.da, fabricada em látex, caixa cona. l

10g unidades. i:ami3.}aho Médio. Caixa com. ]-00 Caixa
unidades. Marca: fgobfe

Mascara TNT dliF]a, com elástico. Caixa com ].OO

unidades. Marca: 13ompack. i Caixa

13 285,00

20

5 22,00

21

 
i)etergente para iim.peza de vidros. Limpa vidros
multiusos recolnend;ido, para limpeza de :'idi-cs; l

cerâmica, fórm.Êca, melamina, lacados, espelhcs., ...Eiixa
azulejos, material c.e escritório, etc. Envazado em galões '''"
com 5 litros. Caixa: contendo 4 galões. B'iaacal:
Límpemax-

4 1 41,50

 
23 Cera impermeabilãzante tipo líquida, incolor, composE?

à base de ágtla.: carnaúba e resinas metalizadora.s. l

Características adicionais: antiderrapaní:e, CcaracteNsticas acnclonais: antiaerrapanl=e, l C;ixa
impermeabilizar.Ee, aplicação em limpeza de pisos,: i
embalado em gaiães com capacidade para 5 !ítros.
Caixa com 4 Galões de 5 litros. Marca: Guanaba.ra.

10 139,50

 
c, .9
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24 Balde material plástico, capacidade 15 litros.
Características adicionais: com alça de arame. Marca:
Mercomplas.

Unidade 50 7,00

25 Assento para vaso sanitário, com formato anatómico do
assento, para maior conforto. Acabamento da tampa liso
e brilhante. Tampa em polipropileno, assento em
polietileno. Cor Branca. Caixa com 06 unidades.
Marca: Krona.

Caixa 10 81,60

26 Rodo para limpar chão, com cabo. O rodo deve medir 30
cm e possuir borracha dupla. Caixa com 12 unidades.
Marca: Bellano.

Caixa 10 39,60

27 Vassoura de pelo sintético macio, com largura de 30 cm,
com cabo. Tipo "noviça". Aplicação: limpeza de piso
interno. Caixa com 12 unidades. Marca: Bellano.

Caixa 30 62,50

28 Cesto para lixo. Material: plástico, gelado. Capacidade de
lO litros. Dimensões: altura 28cm e diâmetro 26,5cm.

Marca: Mercomplas.
Unidade 200 2,74

29 Garrafa térmica, tampa de rosca, material plástico,
capacidade de 500ml. Caixa com 6 unidades. Marca:
Invicta.

Caixa 30 82,00

30 Garrafa térmica, tampa de rosca, material plástico,
capacidade de l litro. Caixa com 6 unidades. Marca:
Invicta.

Caixa 20 98,00

31 Escova para limpar multiuso. Para limpeza pesada.
Fabricada em plástico, com cerdas grossas e alça (cabo)
ergonâmico. Dimensões mínimas: 14 x 6 x 8 cm. Caixa
com 12 unidades. Marca: Bellano.

Caixa 2 20,00

32 Escova redonda para vaso sanitário, com estojo.
Material: cerdas de plástico, cabo de plástico e estojo de
plástico. Caixa com 12 unidades. Marca: Bellano.

Caixa 5 60,00
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COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCU;tADONA-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTAI)O DO PIAUI. em Teresiíia. '.!13de Õga'u de 201ç:.

Z
Cléyton Soares da Costa e Silvo

A ,,-a z'@ d Ü#
Pregoeiro do MP-Pl;

Cleandro lives de Moü.ra

Pr.!curador-Geral de Just:iça.

EMPRESA

lo e Represenã:áçõ:es,Ãimeidi
b deRepresentante Legal: Antõnio Fran-

CPF n' 274.357.413«$3

33 Balde lixeira matei-iõi plástico, capacidade 60 iitíos.
Características adjcion.ais: com alça fixa de piásí:ico e Unidade
tampa para o feclha.mento: Mlarca: Mercomplas

12 21,00

34 Cesto de lixo fechado, material plástico. Com tampa de

abertura a pede!; i:ipo vai e vem. Capacidade de .t'4: Unidade
litros. Cor branco. R'!arca: jíapi.

100 1 28,98

 
Lixeira com capacidade de pelo menos 60 !itros;
material plástico ÍVC, com tampa basculante. ÍUarca!: Unidade
PÍaSutil.l

10 51,49

36 !bandeja confeccÍor.adia. em plástico de boa qualídacle.:
com alça para [:íansporte, todas as bordas devem3.ÇLiiil alva baia hall il\ii ç;/ i.Quão aa liuiuaa '+lçvct/.i. l

possuir uma elevação para melhor condicionar o IUnf.dade
material a ser tralasportado por ela, formato retangula1: 1
e dimensões 48x133 cm. iWarca: Usual.

50 l l0,90

37 Pulverizador (bonifaãor) com gatilho, material pãásticc.: l

PVC, capacidade d.e 5GOim!. Marca: Nobre. Unida.de 100 4,46

38 Extensão elétrica com comprimento de 5 metros, com 3
tomadas fêmea e plug terra, seção nominal de 2,5mm, {inidade
padrão nacional. Marcam: Forceline.

100 15,00



Diário Eietrõnico do MPPI

Instaurar o Procedimento Admênistmtiva de Auxílio Ro 006/2019, com a $nalidade de prestar apoio ao Exmo Promotor de Justiça, com
atuação na 6' Promotoria de Justiça de Picos/PI, com intuito de fiscalizar. acompanhar e aprimorar os serviços prestados pela 3' Delegada
Regional de Po[ícia Civí[ de Picos, fulcro no art. 8'. 11E5]. da Resolução CNMP n' 174/2017, determinando-se o que segue:
l - Inicialmente, informe-se ao Exm' Promotor de Justiça com atuaçãa na 6' Promotoria de Justiça de Picos, a fim de que tenha ciência desta

RESOLVE
l

portaria. com ciência, por oportuno, ao Procurador Geral de Justiça.
ll - Oficie-se ao Delegado Geral da Polícia Civil. dro Luccy Keiko, agendando reunião para tratar sobre a situação, comunicando-se ao Promotor
de Justiça da 6' PJ - Picos/PI e ao Delegado da 3' Delegada Regional de Picos para, caso viável, façam-se presentes.
Publique-se no Diário O$cial Efetrõnico
Registre-se no SIMP
Teresina. 23 de abril de 201 9.
Luana Azerêdo Alvos
Promotor de Justiça
Membro do GACEP
jl] 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. 1 29. São funções institucionais do Ministério Público:
Vl! - exercer o controle externo da atividade policia!: na forma da lei complementar mencionada no artigo anteriorl
[3] Art. ] 1. 0 GACEP poderá atuar em apoio ao Promotor de Justiça Natural, mediante requerimento fundamentado dirigido ao respectivo
Coordenador, que procederá à análise de sua relevância e pertinência.
[4] Parágrafo único. O Promotor Natural poderá. por meio de pedido fundamentado direcionado ao Coordenador do GACEP, solicitar apoio para a
adoção de medidas na área extrajudicial e judicial, hipótese em que serão efetivadas pelo GACEP mediante atuação integrada com o Promotor

IS] Art. 8' O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
11 - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituiçõesl

Naturala

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 09/2019 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORtA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' Q9/2019
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMIN!$TRÂTIVA NQ 19.21.0378.0000210/2019-1 0
SISTEMA DE REGl$TRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÕNICO NO 08/201$
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 a eventual aquisição de material de limpeza
especificações determinadas no Termo de Referência(Anexo 11;
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 29/03/201 9
HORÁRIO: 09:0C horas (horário de 8rasílla/DF>
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 05/04/2019
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/04/2019
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 23/04/2019
DATA DA PROPOSTA: O1/04/201 9
PREGOEIRA EM EXERCÍCIO: Cleyton Sobres da Costa e Sirva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silvo
ANEXO i

de acordo com as
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Empresa Vencedora: Almeida Comércio e Representações Ltda.;
CNPJ: 02.488.226/000'1-09;
Endereço: Av. Jogo Antõnio Leitão, h!' 41 95, Loja 01 , Piçarreira, Teresina-PI, CEP: 64.055-4Q0;
Representante Lega:: Antânio Francisco de Será Almeida; CPF: 274.357.413-53;
Telefone: (86) 3232-081 1 ; E-mail: almeidaiicítacoes@gmail.com

=' Especificação
Medid
a

Qtd Unit.
(em
R$)

l
Água sanitária 1000mf, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio. cloreto, teor de cloro
ativo variável de 2 a 2,5%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejanto de azulejos e pias Com aroma
(perfume). Caixa com 12 litros. Marca: Dulago.

Caixa 200 15,76

2 Desinfêtante 1000ml, para desinfecção de vasos sanitários, ralos, pias, azulejos e cestos de lixo, com ação
bactericida. Caixa com 'f2 litros. Marca: Limpemax.

Caixa 210 24,84

3 Pedra sanitária, com cesto e refíi de 30g, para higienização e aromatização, em bioma. Caixa com 96
unidades. Marca: Pontas.

Caixa 17
124,0

4 Sabão em põ, embalagem de 500g. Fardo com 20 pacotes. Marca: Guarani. Fardo 90 37,20

5 Sabão de coco. Pacote com 5 barras com 200 gramas cada barra. Marca: Pantai. Pacote 15 8,25

6 Sabonete de aspecto físico líquido, cremoso, perolado, com perfume, acidez ph neutro. Caixa com 4 galões Pacote 80 65,20



ideário ÊleÊe'amigo d© MPP!
ÀNO 111 - NO 384 C $ cüibê ãzaeão: Qaiaí'íêt-fêi:'ã 24 de Abril de 2019 Publicação: Q nÉa'F3h'a! 25 ãe ê.bHI de 2019

In ; -'\íomatiza(or çie ambientes, uí-; ess,areia; frasco com 360ml. Apresentação: aeíesol e $ n CP=- P.plicação:
i ' g aroma lzadaíde ambientes. Caixa a q2 i idades. Marca: Noviça.

1 1 1 E Ipso;=iclda soíay. frasco de 3cc:l:i, eficaz coEl::a moscas, mosquitos, baía::as e Brenhas. Ca:xa com 12i : ?.:nidaües. í6aíca: SBP

! i.ç$íí nló eÍ$ ã base de sílicone, eniülsêficanee, solvente alifático, con aroma, Aplicação: ein móveis e
sülpei"ííçies ll$ $* bisnaga com 20Cn;. çaãxa ca]] q 2 uitidades. Marca: Yp$.

); ! ::HTqp-À--. PÃllS: =

./.+,'3rn= '='Y = Ü i ; . ã!

Caixa

96,60

b 60.00

Es?c ja $ ãlmpeza, dupla face, &lateíiai: politlreÊano e fibra têxtil, foriuaÊe relangu:af. acn comprimento
m! Im e qççn, largura mini a ?;oí! 8 e$p;es$1ra mínima de 2cm. Caixa a-üm :$ unidades. Marca: BI'ilhas.

s?Gaja da ê 6e aço, pacote çop} 8 L;ii16ades. Emi)aragem com 60 gramas ?afd com 14 pacotes. Marca:
Ü.F.P=' TT« = =='

y

29,50

E 15,50

8 30,0015 i Pano le çc?a, }©edtndo 45 x 63 cm. Facas : c v} 12 cidades. Marca: !sabeÊa.
;

ã

! '' Flanoi de çoí BR{ANCA, taman1 : 0x40çm, ?acode com 50 unidades. IWafca: Êsabeia.
$.

k

Paço'àe g ]$ 130.0
0

1 ., g í.:i:.a de á:e; <pvc) com pa]nia ç !e;da 3 ant]c;errapante, para usa em }]mpeza divefse:, ]ameaho grande.
l ' ' ! Mai:ça: 8e::ano.

'==-1,:;'. =vai.:.iT':H

Peí 3,75

18 Pá ? ra ;ixo cçrn cabo de madeira me ibd0 5i3cnP, çoletor de metal, sem tampa. Marca: 8eÉãano. :''"' 1 « ! 350

l p c alvejado para limpeza:üe ê&é e Moeu-Éiaê 100% algodão, com comprimento R? nlm ãe 60x30cm.
i 19 Ê 'a:'çíerísiica adicional: O eníí la; : enl=c Jcs fios de algodão deve sel totalmente fen.halo: não existindol :' Ê espaço 'fazia entre eles, étíM:ü ]$ É deg:ã íõÊlhé: a Êtánsparênciájdo oí üuÍõ; ;?ánD::ãs bóâlquafidâde e1 ! düíabiildade. â38©ote com l©ü;aê Êã Gês* amai â:Éliãabéíâ:

.. ê i.uva cl $c Éávei talcada,; fabfiga6 bü @ à#::éàêxa êóm {00, unidaded} eánlaó#élMédÊo. Caixa n.óm 100
Êda6e6. Ma?ca: Nobre.

Máscara Tígí dupla, com elásÊlço. l a ( ü qCO unidades. Marca: BómFãick.

,dr=i .i J Pii F.H

.-=

285,0

E'
pacoi:e ã 'ís

22,00

1 1 ,50

DeieígenÊe ?afa limpeza de vidros. Ll=pa vidros n ültiusos recomendado; Faia limpeza 8e vldícs, cerâmica
fÓrmIca, elamlaa, lacados, esp il e$; zulejos; material de escritório, éiç. Enxvazado em galões com 5 litros.
çaãxa amai:ando 4 galões. Mafçz= Ê..ÊmFenãax.

Caixa 4 41 ,50

23
Ceia lí pefmeabilizante tipo líQuIda: {i'iccior, composta à base de água, cainaüba e res na$ metalizadoras.

Ê Caíam :rí$ ices adicionais: an: cleíía?an:!"-: imF:ermsabilizante, aplicação em Imgeza de plsc$: embalada em
l galões ccíí ç Façidade para 5 11iíos. (: i z! cor:l .4 Galões de 5 litros. Nlafca: Guanabara.

Balda m íi8! plástico, capa-ld 8e l$ i rc$, Características adiciona:s: çcm alça ie aí8me. Marca:
Meícompãa$:

! .qssenÍo peia vaso sanitário, ce f : a c anatómico do assento, para ma;clí con cãc. Aca5ai adio da tampa
g lse e l)ri ; arie. Tampa em polÍpícp iene, assento em polietileno. Cor 8ranc8. çai;Ka çcm g6 unidades.

Unldad
e 50 l 7,00

81 ,6025 Caixa

Rodo paíêã IntFar chão, corra Gabo
ui3ãdades. @aíaa: Bellano

O rodo cave medir 30 cm e posou r bofíacl a du?Êa. caixa com 12 l Caça {Ü Ê 39,60

Va$soufa ãe pelo sintético macÊc, çcn ía;aura Je 3ü cm, com cabo. Tipo "no:faça", â,F)licê;çao
InÉefna. ç :xa cam 12 unidades, ããaf a: 8eêiano lli'-ipeza de piso l Caixa 3Ü : 62,50

Ces o para lixa. âúaterial: plásiiüe* !e}3dc. capa:!Jade de 1 0 litros. Dimensões: aiêuía 28ctn e d ãmeiro 26,5cm.
i$$aí a: Mefaomplas.

Unldad
e

82,0029

30

tampa de re$ç:: nàa eílai plásticc ; capacidade de 500ml. ça xa com !$ íaÊdades. Marca: Caixa i 30

tampa de re$c : n íefial plástico, capacidade de l litro. caixa comi G u idades. Marca: Caixa l 28 98,00

Esmo\ra peia Êlmpar multiuso. Faia líi goza pesada, Fabricada em plástico, çom cerdas gícssas e alça :(cabo)
efganêmiç . Dimensões mínimas: q4 x 5 x 8 cm. CaBRa com 12 unidades. Marca; 8eElanc:

E$ç va redonda para vaso sanlÊãíÊc* com estojo. gglatêrial: cerdas de piésiÊcc, cabo ç;e plásàÍçc e estojo de
plásílco. Caixa cgm 1 2 unidades. @ai'ca= Beilana.

Caixa l 2 20,00

Caixa l 5 60,00

33 Balde !íxelfa material plástico, capacidade 60 11tras. Características adicionais: çom alça fixa ãe plástico eã Unidad l 12 21 ,00
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  d 5 !ãÉí $. Maíaa: Limpemax,   'g

7 1 l?l?:lo;let: de aspecto físico s-:Lüs, ç'.!n pêso Je 90g, formato retangulaí. ç ice'inac:o € psiu:í:adc. Pacote' Í ;;= :i'ã =;;;1:=;âÉ;='bi1 1 1:  
i Dois galle- !íquldo 500ml, cei i= i Éie: (ociecilbenzeno, sulfonato de sódio: saia $equesLnntes. Limpa dei ue':s:g-'ilie' !iq ilo suuml, ceíni=: : ce: çoaecílóenzeno, sultanato de sódio; sai $eqt,esLnntes. Limpa de

8 ie engoíd;ií : neutro e embaiaçieí.l com Digo (ie abertura e fechamento caixa ça-m 2 1 unidades. Marca: ::'Í.'=Caixa lee 30,80

9 Ê A;l:l:leã. =o:teor a coól co i09t ';:J c= .pos [;ao básica com emoliente: esp$$santea, neuiía.lizacio, forma
í /x:coo! eü;::o. ::eor alcoólico .'!ivl ',.: : c=:r'posição básica com emol

' : f::ímacêu:lc:. üei. Caixa com 'Ê2 !;r:içizdes de 50:0mi. Marca: Tubarão Caixa ã 9C g 55.50
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Dr. Cleandro Alves de Moura Procurador-Geral de Jus

5.2, EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO 01/2019

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E GONTRATQ$
ESTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N' O1/2019
a) Espécie: Acordo de Cooperação Técnica n' 01/201 9. firmado em 22 de abril de 2019. entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do
Piauí- CNPJ 05.805.924/0001-89 e o Banco do Brasa: S.A., Sociedade de Economia Mista. com sede no Setor Bancário $ul, Bloco C. lote 32. 24o
andar. Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o número 00.000.000/0001-91 , neste ato representado pelo Gerente de Agência Robert
Stênio de Freiras Bandeira, brasileira, casado, bancário, Carteira de Identidade n' 1.643.943 S$P P} e CPF/MF na 636.245.403-00:
b) Objeto: utilização pelo MPE-PI de sistema eletrõnico de licitações disponibilizado pelo BANCO. doravante denominado Licitações-e, que
possibilita realizar. por intermédio da Internet, processos licitatórios eletrõnicos para a aquisição de bens e serviços comuns.l
c) FundamentoLegal: Lei 8.666/93; Lel n' 1 0.520/021 Lei Complementar Ro 1 05/2001 e Decreto 5.45C)/2005:
d) Procedimento de Gestão Administrativa:Ro. 1 9.21 .0378.0000441/2019-78;
e} ProcessoLicitatório: Dispensa n'. { 3/201 91

f) Vigência: O presente ACORDO viverá pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data da sua assinatura, podendo ter sua duração prorrogada por
mais 01 (um) ano e ser resilido a qualquer tempo, nos termos da cláusula nona do acordo;
g) Do Ressarcimento: O MPE-PI ressarcirá mensalmente o BANCO das despesas e custos peia disponibilização da tecnologia da informacão.
os seguintes valores:
R$ 222,51 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) por processo licitatório aberto no Licitações-e. acrescido de R$ 1 1 ,77 (onze
reais e setenta e sete centavos) por lote que tenha alcançado süa situação final. O ressarcimento dos valores previstos nesta Cláusula será
ehtuado pelo MPE-PI até o quinto dia útil do mês subsequente, e englobará todas as licitações e !ates disputados no mês anterior.l
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 251 01 ;Prometo/Atividade: 2400;Fonte de Recursos: 1 001 Natureza da Despesa: 3.3.90.39 -
Nota de Empenho: 2019NE00548;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Robes $tênío de Freiras Bandeira, CPF n' 636.245.403-00, e contratante. Cíeandro Alves de Moura.
Procurador-Geral de Justiça.
Teresirla, 24 de abril de 201 9.

6. GESTÃO DE PESSOAS

6.1 . PORTARIAS RH/PGJ-MPP!
PORTARIA RH/PGJ-MPPI NO 238/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
pelo incisa 1, do ad. I', do Ato PGJ no 558: de 26 de fevereiro de 2016.
RESOLVE:

no uso da atribuição que Ihe foi delegada

FRANCISCO EDUARDO LOPES VIAJA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI NQ 239/2019

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUl; no uso da atribuição que Ihe foi delegada
do Ato PGJ na 558, de 26 de fevereiro de 2016pelo incisa 1, do ar't

RESOLVE:
CONCEDER, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual n' 1 3, de 03 de janeiro de 1994, licença para tratamento de saúde
aos servidores do Ministério Público do Piauí. na forma especificada no quadro abaixo:
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  tampa para o fechamento. Marca: Mercomplas. e  
34 Cesto de lixo fechado, material plástico. Com tampa de abertura a pedal, tipo vai e vem. Capacidade de 14

litros- Cor branco. Marca: Japi.
Unldad
e 100 28,98

35 Lixeira com capacidade de pelo menos 6G litros, material plástico PVC, com tampa bascuiante. Marca:
Plasutil.

Unidad
e

10 51 .49

36
Bandeja confeccionada em plástico de boa qualidade, com alça para transporte, todas a$ bordas devem
possuir uma elevação para melhor condicionar o material a ser transportado por ela. formado retangular e
dimensões 48x33 cm. Marca: Usual.

Unidad
e

= l0,90

37 Pulverizador (borrifador) com gatilho, mateííaí plástico PVC, capacidade de 500ml. Marca: Nobre. Unidad
e 10Q 4,46

38 Extensão elétrica com comprimento de 5 metros. com 3 tomadas fêmea e plug terra, seção nominal de 2,5mm.
padrão nacional. Marca: Forceiine.

Unidad
e

100 45,QO

Mat. Nome Dias l Período

16253 MARIA DA CONCEICÀO UCHOA FREIRE 02 08 e 1 9/03/201 9

]42 SALVADOR ALVES ROCHA 03 1 1 . 12 e 1 5/04/201 9

15242 HfLVANNDETH LEAL EVANGELISTA   ] 2/04/20] 9

1 541 9 FABIANA FRANCISCA DE COUSA XIMENES SALVA   1 5/04/201 9

277 LIA RAQUEL CARVALHO $OU$A 03 1 6 a 1 8/04/201 9


