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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 24/201g

EDITAL DE LICITAÇÃO Ne 33/2018

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÕNICO (Ifcftações-e)

PGA Ne lg.21.0378.0000150/2018-81

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos.:sg.. dias do mês de junho do ano de 2019, na PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
localizada no Edifício-sede, localizado na Rua Ãlvaro Mendes 2294, centro, CEP:
64000-060, Teresina-PI, le andar, o Pregoeiro, nos termos das Leis n9. 8.666/93,
l0.520/2002, e dos Decretos Estaduais NQ 11.346/04 e Ne 11.319/04 e das demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrânico ng 33/2018, do resultado do julgamento das Propostas de Preços,
publicada no Diário da Justiça do Estado do Piauí e homologada pelo Procurador-
Gera[ de Justiça, à f1. ..:]3.. do processo acima referenciado, RESOLVE registrar preços
para eventual contratação de empresa especializada em locação de central
telefónica digital privada baseada em tecnologia de comutação temporal
(PABX CPAT Digital) com instalação inclusa, manutenção preventiva e
corretiva, serviços e substituição de peças para o Ministério Público do Estado
do Piauí, 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 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:

PR KELLY & CIA LTDA

CNPJ ng 18.089.589/0001-01

END: RUA DAVID CALDAS, Ne 355, CENTRO-SUL TERESINA-PI
CEP: 64.0Q1-190

FINE: (86) 99982-4767 / 3221-4887

E-MAIL: Paulo.microtec@hotmail.com

\.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - D0 0BIET0

1.1 Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual contratação
de empresa especializada em locação de central telefónica digital privada baseada
em tecnologia de comutação temporal (PABX CPAT Digital) com instalação inclusa,
manutenção preventiva e corretiva, serviços e substituição de peças para o
Ministério Público do Estado do Piauí.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 Cdoze) meses, a partir
da sua assinatura.

2.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações
previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei n. g 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 ll
do art. 65 da Lei n. Q 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

2.5 0 preço registrado, depois de atualizado, não poderá ser superior ao praticado
no mercado.

2.6. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente registrado será convocado pela Procuradoria Geral de
Justiça do Estado do 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
Geral de Justiça do Estado do Piauí não será obrigada a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de
prestação do serviço em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS
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3.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários,
desde que autorizados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí.

3.2. Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Edital
de Licitação nQ 33/2018 - modalidade Pregão Eletrânico.

3.3. Em cada prestação do serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto
ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação nQ 33/2018 -
modalidade Pregão Eletrânico, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.

3.4. A cada prestação do serviço, o preço unitário a ser pago será o constante da
proposta apresentada no Pregão Eletrânico ng 33/2018, 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 ng

11.346/2004.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

4.1 A central telefónica especificada neste Termo de referência deverá ser instalada
por conta da contratada nas sedes do Ministério Público do Estado do Piauí
localizadas na Rua Álvaro Mendes, ng 2294, bairro centro e na Rua Lindolfo
ponteiro, ng 911, Bairro de Fátima, ambas em Teresina-PI.

4.1.1 A central deverá atender os dois imóveis citados no item 3.1

4.2 0 prazo para instalação e início do funcionamento dos serviços será de 30
(trinta) dias, e se iniciará 3 (três) dias após a assinatura do contrato.

4.3 A instalação deverá ser realizada fora do horário de expediente da Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado do Piauí.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1 As penalidades aplicáveis estão estabelecidas no item 12 do Contrato
Administrativo (anexo V).

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o IOe (décimo) dia
útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos serviços, mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal/faturah(devidamente atestada pelo setor

C,'7



mppi® dü :sÍ&do do ?iaüí

competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5e da Lei ng

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
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 à data de emissão das
respectivas Notas Fiscais.

6.2. Na ocorrência de rejeição dais) 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% 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 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; ] = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

6.4. 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.

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. O 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. O CNPJ contido na nota fiscal/natura emitida pela Contratada deverá ser o
mesmo que estiver registrado no contrato celebrado ou instrumento
equivalente. independentemente da favorecida ser matriz. filial, sucursal ou
agencia.

6.8. A Administração poderá descontar do valor do pagamento que o fornecedor
tiver a receber, importâncias que Ihe sejam devidas, por força da aplicação das
multas previstas no Edital e no Contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA
EMPENHO

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO

7.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será
autorizado, conforme a necessidade, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Piauí

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,
serão igualmente autorizados pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do 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 OITAX[A - DAS D]SPOS]ÇÕES FINAIS

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação ne 33/2018, modalidade Pregão
Eletrânico e seus anexos e a proposta da empresa PR KELLY & CIA LTDA
classificada no certame supra numerado.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

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

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORA-GERAL DE
de ã' u fü Ê-P de @ic)TADO DO PIAUI, em Teresina, .Zá.

ã
Soares da Costa e Salva

Pregoeiro do MP-PI
Cleandro Alves de Moura .Él$:#
Procurador-Geral de Justiça J

Dra, Manha Celína de Oííleira Nunes
PIDcwadom-Geral dé Justiça

NOME DA EMPRESA: PR KELLY & CIA LIDA
NOME DO REPRESEN'F.ANTE: P.AULA ROBERT0 LOPES DA SILVO - RG ng 1106939
- CPF ne 42098971320
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR
MENSAL

l Central da marca uniíy opemscape, MODELO X8-120

Troncos digitais e 24 troncos GSM-lP. 60 troncos IP e 60

com 300 ramais analógicos distribuídos da seguinte

forma:

-Avenida Lindolfo ponteiro ne 911: 220 ramais

analógicos e 30 ramais IP.

-Rua Alvará Mendes, ne 2294: 80 ramais analógicos e 30

ramais IP.

-A central telefónica deverá possuir no mínimo interface

celular GSM-lP com capacidade de 24 chips.
- ]3ina em todos os ramais.

.Transferência externa para telefones fora da empresa (ex:

celulares).

-Mesa digital para telefonista.

-Software com diversos relatório de ligações

- Grava ligações dos ramais.

- Agenda Particular e de Sistema.

- Bilhetagem e Tarifação.
-Cadeado eletrânico.

-Captura de chamadas

-Chefe-secretária.

-Conexão a Correio de Voz e Conexão a Porteiro Eletrânico;

-Conferência por telefone.

-Desvio se ocupado e se não atende.

-DISA (Atendimento Digital).

-Discagem abreviada.

R$ 7.167,00



PPl©
-Discriminadores de ligações externas; -Identificação de

chamadas para linhas analógicas (sistema FSK e DTMF).

-Permite mais de um tronco digital com DDR e
identificação de chamadas.

-lntercalação de Telefonista.

-Linha exclusiva para receber e/ ou fazer ligações

externas.

-Money haver Cramal temporizado) .

-Rediscagem automática.

-Reserva de linha-tronco.

-Roteamento automático para atender as diversas

operadoras e tipos de entroncamento.

-Senhas para realizar ligações externas de qualquer ramal.

-Serviço Noturno, Siga-me interno e externo,

Transferência com retorno.

2 Mão de obra para instalação, programação e treinamento R$ 3.000,00

operacional(lx)

C00RDENADORIA DE Lli

JUSTIÇA DO ESTADO DO

GERAL DE

Pregoeiro do MP-PI

Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

P E 'q

PAULOkOBERT,al



'&@!M!$!$.iliii:aw" Diário Eletrõnico do MPPI
ANO 1tl - N' 424 1)isponibilização: Segunda.feira. g4 de Juitho de 2019 Publí.çaçêg!.Tçrg!:@Kq? 25 de..Junho dqgQl9.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 1 9 DE JUNHO DE 2019
Dr. Cfeandro Aives de Moura
Procurador-Geral de Justiça

5.3. TERMO DE RATIFICAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTiçA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMODERATiFICAÇÃO
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA N'1 9,21 .0378.0001 1 1 8/201 9-35
DISPENSA No37/201 9
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2019. RATIFICA, nos termas do arE. 26 da Lei n'. 8.666/93, a contratação direta, por dispensa de
licitação, de locação de imóvel para abrigar as Promotorias de Justiça de Amarante-PI, com embasamento legal no art. 24, inc. X, da Lei n'
8.666/93. conforme justificativa apresentada peia Ccordenadoria de Licitações e Contratos e Pareceres favoráveis da Assessoria Especial do
Procurador-Geral de Justiça e da Controladoria interna.
Teresina. 24 de junho de 2019.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça.

5.4. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 24/2019

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA NO 19.21 .0378.00001 50/2018-81
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(QRGAQSEBENçlADQB: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUi - FMMP/PI, CNPJ N'
40.551 .559/0801-63 / FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ N' 24.291 .901/0001-48;
PREGÃO ELETRÕNICO NO 33/201 8
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 contratação de empresa especializada em locação de central
telefónica digital privada baseada em tecnologia de comutação temporal (PABX CPAT Digital) com instalação inclusa, manutenção
preventiva e corretiva, serviços e substituição de peças para o Ministério Público do Estado do Piauí, nas quantidades e com a$
especl$cações contidas no Termo de Referência(Anexo 1} do Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 13/02/2019
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasíiia/DF}
DATA DA ADJUDICAÇÃO: Q5/06/2019.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO; 1 9/06/201 9.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 24/06/2019
DATA DA PROPOSTA: 09/04/201 9
PREGOEIRO: Cleyton Sobres da Costa e Salva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânlo Oliveira da Sirva
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ANEXA l

EMPRESA VENCEDORA: P. R. KELLY & CIA LTDA, CNPJ N' {8.089.589/0081-01
REPRESENTANTE: PAULO ROBERTO LOPES DA SALVA
TELEFONE:(86} $9982-4767/ 322]-4887  
ITEM DESCRIÇÃO

VALOR
MENSAL  

4

Central da marca unlfy opemscape, MODELO X8-120 Troncos digitais e 24 troncos GSM-tP. 60 troncos IP
e 60 com 300 ramais analógicos distribuídos da seguinte foírna:
-Avenida Lindolfo Monteiro no 91 1 : 220 ramais analógicos e 30 ramais IP
Rua Alvará tendes, no 2294: 80 ramais analógicos e 30 ramais IP

-A central telefónica deverá possuir no mínimo inteúace celular GSM-lP com capacidade de 24 chips.
- Bína em todos os ramais.
-Transfeíêrtcia externa para telefones fora da empresa(ex: ce$uiares)-
-Mesa digital para telefonista.
.Software com diversos relatório de ligações
- Grava ligações das ramais.
- Agenda Particular e de Sistema.

R$ 7.167,00

 

 
-Permite mais de um tronco digital com DDR e identificação de chamadas.
-intercalação de Telefonista
-Linha exclusiva para receber e/ ou fazer ligações externas.
-Money haver(ramal temporizado).
-Rediscagem automática.
-Reserva de linha-tronco
-Roteamento automático para atender as diversas operadoras e !ipos de entroncamento,
-Senhas para realizar ligações externas de qualquer ramal.
-Serviço Noturno, Siga-me interno e externo, Transferência com retorno.      

2 Mão de obra para instalação. programação e treinamento operacional
R$
3.000,00

R$
3.000;00  

VA LOR TOTAL R$
89.004,00  
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Diário Eletrõnico do MPPI

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO pIAUÍ, TERESINA. 24 DE JUNHO DE 2019
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça

6. GESTÃO DE PESSOAS

6.1 . PORTARIAS RH/PGJ-MPPI
PORTARIA RH/PGJ-MPPI NO 336/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI, no uso da atribuição que Ihe foi delegada
pele incisa i, do ad. lo, dc Ato PGJ no 5$8, de 26 de fevereiro de 2016:

CONCEDER, de acordo com o incisa ll do art. 75 da Lei Complementar Estadual no 1 3, de 03 de janeiro de 1994, licença médica por motivo de
RESOLVEL

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao día 20 de maio de 2019.
Teresina(PI), 24 de junho de 201 9.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIAJA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI N' 339/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI, no uso da atribuição que Ihe foi delegada
pelo incÊso 1, do ad. I', do Ato PGJ n' 558, de 26 de fevereiro de 201 6,
RESOLVE:
CONCEDER, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual n' 1 3, de 03 de janeiro de 1 994, licença para tratamento de saúde
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Mat. Nome   Período

341 CAMILLA DE SOUSA REBOUCAS ARRUDÀ 02 20 a 21 /05/2Q1 9

1 5074 FKRNANDA HiLKA DK gRiTO COUTiNHO   Q5/C6/204 9

177 ALTERA SHEILA ManEIRA LEAL 01 1 1 /06/201 9

342 ANGELA BORGES DE MOURA CASTRA 01 1 1 /06/201 9

15614 MARCA DO SOCORRO TAVARES DA SILVO   1 2 a 1 4/06/201 9

268 NUBIA DE CALDAS PEREIRA DONA 01 1 3/06/201 9

372 FABRICiO MANOEL DE BRUTO 08 $4 a 2{/06/20]9

16100 DANIELLE CIRANDA GONCALVES 03 1 7 a 1 9/06/201 9

1 5590 rRANCISCA MARCHA DE ARAUJO ALVE$ 05 1 7 a 21 /06/201 9

321 MARIA LUCIVANDA PINTO DE MACEDO 01 1 7/06/201 9

] 52{ 8 MARCHA CAMiLA ARAUJO BATi$TA 02 47 a 1 8/06/20{9

Mat.   Dias Período

259 SILVESTRE BEZERRA DA COSTA FILHO 11 04 a 07/06 e de 1 3 a 1 9/06/2019

{ 5097 EMANUELLÂ MORA:S EVANGELISTA   04 a 09/a6/2C1 9

1 54 1 2 SUBIA RAFAELLE MATOS TEIXEIRÀ 07 05. 07. 10. 11, 12, 13e 14/06/2019

15000 ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA 01 07/06/201 9

 

Bilhetagem e Tarífação.
-Cadeado eletrõnico.
Captura de chamadas
Chefe-secretária.
Conexão a Correio de Voz e Conexão a Porteiro Eletrõnicol
Conferência por telefone.
Desvio se ocupado e $e não atende.
DICA (Atendimento Digital).
Discagem abreviada.
Dtscriminadores de ligações externasl -fdentiãlcação de chamadas para tinhas analógicas (sistema FSK e
DTMF}.
-Permite mais de um tronco digital com DDR e identificação de chamadas.
Intercalação de Telefonista
Linha exclusiva para receber e/ ou fazer ligações externas.
Money Saver(ramal temporlzado)
Rediscagem automática.
Reserva de linha-tronco
Roteamento automático para atender a$ diversas operadoras e tipos de entroncamento
Senhas para realizar ligações externas de qualquer ramal.
-Sewfço Noturno. Siga-me interno e externo, Transferência com retomo.  

2 Mão de obra para instalação, programação e treinamento operacional
R$ 3.000. 00
(lx)


