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ATA DE REGAS'tBO bE PREÇOS Vé :45/20:19
ê

EDITAL DE LICITAÇÃO N.e 09/2019

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO (licitações:e)

PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Ne 19.21.0378:Q'000205/2019-48

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos O:L dias do mês de..:j2za«. doado de .i&Zg..j na PROCURADORIA GERAL DÉ JUSTIÇA [)O.
ESTADO DO PIAU[, Sa]a-da Coordenadoria de Lic.itãções; e Cohtrãtó.s, ]oca]iiàda ho ]jdifíçio:sede,'
localizado óa Rua Álvaro Mendes .2294, éehtrojl .CEP; 64QQ0-060; Tefésiii.a-Pi, lg. . pndár, f)
Pregoeiro, nos termos das Leis nQ. 8.66fi/93, 110.520/20Q2, e dós l)çcretos Estãçlüais. Ng
11.346/04 e Ne 11.319/04 e das demais .normas .+ég+is. aPliçá'fiéis, cgnfot'me a clas$ificàção das
propostas apresentadas no Pregão. Eletrâpicó ;h? 1 09/2õ119,: qoTreéul@do do julgamento. das l

Propostas de Preços,: publicada .no Diário da Justiça do Estado do Piayí .e homól.ogada pelo l

Procurador-Geral de Justiça, à fl. processo acima:referénçi.àdo, RESOLVE registrar preços
para eventual aquisição de computador'es para atei.der.á!. necés$idàdés dos órgãos e
setores do MP-PI, bem como qtualização têcnoüógiçq. 4ó: :pâtgue. tlQmputaçiopal, n.as

quantidades é com aÉ especificações contidas.:rio::Termo de BeferêPcig (Anexo 1).; do spbrecliti)
Edital, na modalidade Pregão Eletrânico, conforme Consta:d0 4p:êndice l dégta ata, tendo sido. os
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposça ,fqi. clq$si6icqda e declarada vêncédora no
certame acima numerado, como neguei

.l0.520

FORNECEDOR RE.GISTltADO:
i ;.

Ê

CLÁUSULAPKlnEiKA-DOOBIETÓ. ... :: . :: l ;..-: :i-...i:: :;
1.1 Registro de Preços pelo prazo de 12 ;CdQze) meses para.lq pvehtual aquisição)i de
computad(ires, de acordo com as especificações determinadas no.Termo de Referência (Anexo
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DO REAIUST4MEUTO DÓS;PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá.a validade .dó:.121 (doze) meses, a partir da sua
assinatura. . :;. : !'.- .: ;: :,:; i:::::;;'.:.'::;:;;.?:

2.2. Durante a vigência desta Ata, os preços fegisü'adg$ serão. fixo! ç irréajustáVeis,.. eXceto n4s
hipóteses decorrentes e devidamente comprgvaçlas .dàs sityâções; previstas na 'ãlíhea "d" do l

inciso ll do art. 65 da Lei n. Q 8.666/93 ou:dê redução dos preços praticados. nà mercado.

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação É)revista na alínea "d" do incisa ]] do.art. 65 dq
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 pí'át:icado no,mercado.

2.6. Comprovada a redução dos preços praticados. no ,mercado nas fneshas condições -.do

registro, e definido o novo preço máximo. a ser pago pelar Administração, o Proponente
registrado será convocado peça Procuradoria Gefa]. de J.ustiçà;do. Egt4do dÕ:. Piaui pata 4 devida
alteração do valor registrado em Ata.

2.7. Durante o prazo de validade desta.Àta de Registro.de:=Préç$i a Procuradoria êetql de Jus.taça
do Estado do Piauí não será obrigada a firmar as contratações que deles põdêrão advir,.
facultando-se a realização de licitação especíHça para ã contratação pfetehdida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro. preferência .do .fotnçciment(i:do objeto em: igualdade de
condições.
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to DA .CLÁUSULA,TERCEIRA - DA

MINISTÉRlü

{aRGAO PAKTtC!?ANTE:; roNDo X$íAnUAL. OE.PROTÇÇÃO E i)ÉrÉSA.ijo coN$u&iínõR
FPDe,CNPJNe24.29í«9Q«í./a001-48}. I' '':'' :. ' . :. ; :,: I' l.:'1=:

3.1. A presente Ata de Registro de Pi.eço po(lerá ser .usada lpór órgãos,uiuários,; desde que

autorizados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado dp Piauí;

3.2. Os preços. ofertados pelaCs) émpresaCs) signaçériqCs) da presente Ata de.Registro .de Preços
é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva claésjficação ho Edital .de Licitação ng
09/2019 - modalidade Pregão Eletrânico.

3.3. Em cada fornecimento do objeto decorrente desta Atã, gef'ão' obéerüadas, hüanto ?ó breçó, às

cláusulas e condições constantes do Edit41 de .Licitação ne 09/20.t9 .- ihodalidadé Pregão
Eletrânico, que a precedeu e integra o presente;instrumento de compromisso!

3.4. A cada fornecimento, o preço unitário a set pago. será .o cõfísl:anteda proboitá apresentada
no Pregão Eletrânico ng 09/2019, pela(s). ,empresaCs) detentora(s). da presente Ata: a qual
também a integra.

3.5. Caberá a Coordenadoria de Licitações. e Çontratos...do .MP/PI o gerenciamento . desta
instrumento, em conformidade com .as normas.do Decrej:o .Esçadpal ng. 1 1.346/2004.

H
i,

!,

b.. . .;

-Í', {
1:

}

.i

i'i ...



k

MPPI'
CLÁUSULA QUARTA = DAS CONDIÇOES GERAIS

4.1 0 prazo de entrega dos objetos será de nf) rnáxÍÚtÓ .30: :(trinta); dias 'úteis, á: partir da
assinaturadoContrato. .::1 : : .- :- .= 1:1 1 ;:1 : 1 ::

4.2. Todos os objetos :da presente contraçaçãg devçrãê sçt pÉ)y(is.? de. priúéirb uso, de. excelente
qualidadeecomprazgdegafantia. : , i1 , : 1 : . .:.1,..::. :: : ; : :;

4.3. Quaisquer vícios ou defeitos :ocultos ; q!:e q l obje.tó .Venha a: abresehtg{ l fão .de
responsabilidadedaCONTRATADA. '- . l :' .:

? Â

4.5. As entregas serão atestadas provisoriamenj:e bela. fiscal: (gü .equipe) designado,pêra este fim,
o qual emitirá Termo de Recebimento Prtivisórlo,.i'egistro de.iüéro i'çÊebiinerito de entrega, Éém
avaliação de qualidade.

4.6. A entrega passará em seguida por avaliação:de qualjdãdé.apelo.s:fiscais. designaçlos a .esta
tarefa. : ;. ;: ; ' :; ::: . 1:::!! .: '- :1."; :: :ii;l:;',:,i-:.: *;:*:::::.

4.7. Constatada q fidelidade da entrega ao disposto ;néçte.jnstrulneqto, será emitido.o Termo .de
Recebimento Deânitivo.

4.8. Mediante o Termo de Recebimento .Definitjvó;.: ps : nQtàsl âlscajs terão gte$tàdàê. Ç
encaminhadas para verificações de conforpidzide ádniipistrati+ãle pç)stqríol' pagáúQntb.

4.9. Toda a execução contratual será cohfõrmé os (iritétióÉ espécificãdt)s no:Téimó deIRéferêhcia
esubsidiariamenteconduzidanostermos;daLQi.8666/93. . ' :: "i : . *'

.#

4.10. Eventuais inconformidadeg ,apontadas .pele) MP,PI .:serão.' fó+rnplÜehte .comunicados :àrrd j llrb$; ' !: .r.r Ürl

CONTRATADA, que deverá saneáTlas imediataméhte.

4.11. As inconformidades não saiieadas oela CONTRATADA poderão configurar inexecução total& : - ::l. l - .I'.' T..- . '; .

-AHvv'n"yv.v'uuv''''ut.,- ;. : . ;:ou parcial, implicando ppnnc ' 'nn''õPC à í'nmVÜATADA.: l : l -' :1 ;

2

CLÁUSULA QUINTA :'DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento a favor do licitênte vencedor::seráefetuádo atÉ:o'10g {décimo) di4.tltil, após o
recebimento definitivo e aceitação dos .objetos, rnecliante a apre$entaçãÓ da respectiva bota l
fiscal/futura . devidamente atestada pelo setor. CQmliétéiite, .observada ? ordem Cronológica l

estabelecida no artigo 5e da Lei ne 8.666/93. Para; os fmi de pagamento.ainda $etá felicitada .a

apresentação das .certidões negativas de . débitos rçlativê! . ag FGTS, à pre+idêncià, ao trabalho,
situação fiscal tributária federall certidão ,neÉqti+a dd éribptoq estaduais . ç mlinicipaisl
mantendo-se as mesmas condições de hàbilitaçãç dQ Ce$ame,l keddo :qué a$ mesmas deverão
sempre apresentar data de validade posterior à data 4e em4$são dps réspéctivqs .Noras Fiscais.:
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5.2. Na ocorrência de !ejeição dais) Nota(s) Fiscal(is], rn.oüvaçlá bor .erro qu ihcorreções, o prazo
para pagamento passará a ser contado a partir.dâ 4áta d? süa:reàpresentação:

5.3. Se houver atraso após o prazo previsto, .as façuras !erãopagás acrescidas de juro:s de mora
de 6% Cseis por cento) ao ano,l aplicados pro. rata díç .da data dQ.venciúçnto até Ó efetivo
pagamento, desde. que solicitado pela Empresa.

g :

5.3.1 0 valor dos encargos será calculado pela fórmula:, EM = 1 mINi x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números. de, .dias.centre a ..data previ?ta para o
pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de .compensâçãg financeira = 0,00016438;
eVP=Valordaprestaçãoem?atra$d... 1.: 11 :. '= '. :1 . . ..

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitanté venc.edora enquanto pendente qe liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que is.se gere direitolà gltéraÇãQ. de prçç(ZS ou a Compensação.
financeira. : : T l !'.: ='i:

5.5. A Procuradoria Geral de Justiça reiel'üa-$é lo .çlireitp dd tecüsar Q pagamento:se, :no ato da 1 :
atestação, o objeto não estiver de.acordo êom aê.éip.eêi6içàçõês áb.résêútádài é aêeit.as.

5.6. O pagamento será feito por meio de ordem bpncáfiq:em c(iptq a ser indicada pala«qontraiiàda .' :
cuja ordem bancária dará quitaçã(i ao pagamento, e hos :terhõs dà:i. lei;:gera debitado do #alot'

devido ao MP/PI, referente áos . serviços. prestados; ..os :Valores: : fe14tivoq aos . trib.utlos .,é
rnntri hi l irópç çní-ini q

i

5.7. O CNP) contido na nota nlscal/natura:emitida pela Contratada:deverá ser ó ihesiiio qué
estiver registrado no .coüuato celebtadgl .:ll op 'll..iqstruihê.nto. 1 : equivalçntç,
independentemente dafaVoreéida bçr matiii,filial, sueÜFÉal.dü agênçiã.. ! : .. ; '

5.8. A Administração poderá. descontar dQ +al.oÇ:dê pagámehtó.qüe IÇ)jfoinéêêdórfçivei' alrçceber,
importâncias que Ihe sejam devidas, por forçalda .âplic4ç'ão ààs inultàs previstas no IEqital e :ho
Contrato.

!

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1 0 preço consignado nesta ARP, será çórrigidol ànualmehtel QbséívádÓ :o interregno hlínimo
de um ano, contado á partir da data limite pat'a á ap.rçsetÍtaçqó: da jpropóstã,.jpelã variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor = INPC/IÊGE ou. a.ütro Índice qué-venha.á. substitui- :
lo

i

6.1.1 Nos . reajustes subsequentes âç): primeira, b :intéfléggq úíqilno-: de. luin: 4ho .será
contado a partir dos efeitos6inariceirós dó última leáju$te.: 1. :. : {. .

4
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CI.ÁUSULA SÉTIMA - 0A AUTOmZAÇÃÓ P4jW 4QuislÇ'HOJE;ÇMj$$Ãó:bo EMPEbjHO .
â J

7.1. O fornecimento do bbjeto cónstânte ha:bréseBte Ata de Régigttó de I';eç.cls será.aütQrizàdq,
conforme a necessidade, pelo Pro.curador-Geral dd Justiça do Esjlado:do..piauí. l

7.2. A emissão. dos empenhos, iua retiíi.caêêo :ou :cqdcelatnçqtó, jtõj:allóu parciqli sétãg.:i.gualmçnte
autorizados pelo Procurador-Geralde Justiça do Eit4do ao:.Piaüí.l : : 1 1. i .
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7.3. As solicitações para adesão à Ata de Régistro .çle Preços betão autora.zadas pelo Procuradpr-
Geral de Justiça do Estado do Piauí.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
}

8.1. Integram esta Ata, o Edital. de Licitação ng 0ç)/2.019, modalidâdé .Pregão Eletrânico e seus
anexos e ats) proposta(s) dais) etnpresaCs): FENO\rO CÓMEBCIAL E DisTRiBUiÇÃO LTDA.,
CNPJ Ne 22.797.545/0001-03, classificada no,certàmeguprâ nüinérado.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

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

COORDENADORA DE LICITAÇ
ESTADO DO P]AUI, em T

$,..- . :
- 'L ' ,:

:''1 ! .. !'

Soares da Costa e Salva . [e Moura
.e:Pregoeiro do MP-PI

EMPRESA

Renresentanté legal
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ANEXO l

.í à

Computador All ih-oiie

Desktop Lenovo Tudo em Um modelo TIO ?4
M720q

}' i

23,8"

cooKDENAOOKIA DE
ESTADO DO pIAUÍ, en}

U.YV- lU

êVtoÜ

EMPRESA
H



©F'F'} e> Diário Eletrõnico do MPPI
ANO !11 - NO 430 Disponibilização: Tei

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRONICO N' 34/201 8
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LÍCITA ÇAO: menor preço
ADJUDICAÇÃO; Item
OBJETO= Reglstro de Preços. pelo prazo de 12 (doze) meses. para eventual aquisição de material permanente
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo 1);
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 23/04/2019
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 09/05/2019
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 12/06/201 9
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 17/06/2019
DATA DA PROPOSTA: 24/04/201 9

PREGOEIRO: Cleyton Sobres da Costa e Sirva
COORDENADOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silvo

nas quantidades e com as

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 02 DE JULHO DE 2019
Dr. Cleandro Alves de Moura - Procurador-Geral de Justiça.

5.8. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 25/2019 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 25/2019
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA N' 19.21 .0378.0000205/2019-48
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)Blee' '8

FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ N' 24.291 .901/0001-48

REGIME DE EXECUÇÃO: indíreta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: Por Lote
OBJETO: Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual aquisição de computadores para atender as necessidades dos
órgãos e setores da MP-PI, bem como atualização tecnológica do parque computacional, nas quantidades e com as especificações
contidas no Termo de Referência (Anexo 1) do Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 28/05/2019
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 14/06/2019.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/06/2019
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 1'/07/2019.
DATA DA PROPOSTA: 14/05/201 9
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Salva
COORDENADOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silvar

Página 32

LOTE l

Empresa vencedora: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ NO 22.797.545/0001-03
ENDEREÇO: EM 200 IDT 334 ESTADA DIS LEITES, MODULOS 12, BAIRRO CHACARA ALVORADA - INDAIATUBA/SP - CEP: 13.337-

REPRESENTANTE LEGAL: IVAN FELIZ DA NÓBREGA. CPF NO 289.709.148-70
TELEFONE: (11) 94193-5984
E-MAIL: IVANNOBREGA@LENOVO.COM

BRÁSIDAS EIRELI
CNPJ NO 20.483.193/0001-96;
ENDEREÇO: RUA ADOLFO WRUCK, N' 65, ASILO, BLUMENAU - SC, CEP 89031-410;
REPRESENTANTE: EMERSOS LUIS KOCH;
TELEFONE: (47) 3057-3920;
E-mail: propostas@brasidas.com.br

Item Descrição Qtd
Preço
U nitá ri
0

16

EXCLUSIVO PARA MHEPP
TENDA SANFONADA NO TAMANHO 3 X 3 METROS, de montagem rápida. prática e fácil armazenamento.
Cobertura e três fechamentos laterais destacáveis, confeccionada em PVC, consta uma pigmentação de alta solidez
a luz, é Auto Extinguível, ou seja não propaga fogo, recoberta por resina de tratamento ultravioleta resistente aos
raios solares e anta-fungo. resistente a umidade, antioxidante. Seu acabamento é com costura dupla e velcro dando
um melhor acabamento e pratlcidade.
Estrutura: Pantográfica (sanfonada) com aço galvanizado, constituída de uma peça única, isso não permite que peças
se percam e impossibilíte a montagem, e dispensam o uso de ferramentas.
Deve vir acompanhada de dois fechamentos laterais.
Cor vermelha com logomarca em pelo menos duas das quatro laterais da cobertura.
Marca/Modelo: MOR 3531+3571'

10
R$
1 .443 , 0
0
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ANO 111 NO 430 Disponibilização: Terça'feira, 2 de Julho de 20't9 Publicação: Quarta.feira, 3 de Julho de .2019

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

6. GESTÃO DE PESSOAS

6.1 . PORTARIA RH/PGJ-MPPI
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Na 370/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI, no uso da atribuição que Ihe foi delegada
pelo incisa IX, do ad. I', do Ato PGJ no 558, de 26 de fevereiro de 201 6,

DESLIGAR o (a) estagiário (a) MAYLSON ARAUJO LUZ, matrícula no 1 766, de suas funções perante a Promotoria de Justiça de ltalnópolis-PI
pedido, conforme art.1 5. IV, do Ato PGJ no 473/2014, com efeitos a partir do dia 30 de junho de 201 9.
Teresina(PI), 02 de julho de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPE$ VIANA
Coordenador de Recursos Humanos

a

U ::;': ;. : 1. :.. 11
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lêem Especificação Quantidade Valor Unitária

l
Computador All-in-one
Desktop Lenovo Tudo em Um modelo Ti0 24 M720q
23.8"

30Q (Procuradoria Geral de Justiça)
R$ 4.200,00

ZQO (Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor)


