Lote 3-Itens: materiais de pintura- desempenadeira e espátula, quantidade total estimada: 50 unidades, valor total estimado: R$
550,00. FX Comércio e Distribuidora EIRELI-EPP;
Lote 4-Itens: materiais de pintura- tinta para uso imobiliário, tinta, spray, verniz, thinner, massa corrida e impermeabilizante,
quantidade total estimada: 80 latas de 18 litros, 80 frascos de 350 ml, 15 galões de 3,60 litros, 50 latas de 900 ml, 20 latas de 25kg e
20 latas de 18 litros, valor total estimado: R$ 30.400,00. FX Comércio e Distribuidora EIRELI-EPP;
Lote 5-Itens: materiais de pintura- trincha e rolo para pintura, quantidade total estimada: 350 unidades, valor total estimado: R$
2.485,00. FX Comércio e Distribuidora EIRELI-EPP.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da sua publicação.
Data da assinatura: 20/12/2019.
A íntegra da ata encontra-se à disposição dos interessados no site www.mpmg.mp.br no link “Licitações/Registro de Preços”.
Ata de Registro de Preços nº 302/2019 – decorrente do Planejamento n. º 359/2019, SEI nº 19.16.2256.0015856/2019-56.
Objeto: registro de preços para futuras e eventuais contratações dos fornecedores abaixo identificados, visando a contratação de
serviços de Tecnologia da Informação, incluindo subscrição, suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda.
Preços Registrados:
Lote 1-Item: serviços especializados de operação assistida para ecossistema de big data, quantidade total estimada: 4000 horas, valor
total estimado: R$ 1.617.000,00. Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda.;
Lote 2-Item: subscrição/suporte técnico- Red Hat Enterprise, quantidade total estimada: 20 unidades e 600 horas, valor total estimado:
R$ 1.085.000,00. Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda.;
Lote 3-Item: serviços especializados de operação assistida para ecossistema de big data, quantidade total estimada: 8000 horas, valor
total estimado: R$ 1.395.600,00. BHS Kriptos Soluções de Negócios Ltda.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da sua publicação.
Data da assinatura: 20/12/2019.
A íntegra da ata encontra-se à disposição dos interessados no site www.mpmg.mp.br no link “Licitações/Registro de Preços”.
Ct. 167, de 20/12/19, entre o MPMG/PGJ, com a interveniência da Coordenadoria de Defesa do Direito de Família, das Pessoas com
Deficiência e dos Idosos, e a ArcelorMittal Brasil S.A. Objeto: a doação pela ArcelorMittal Brasil S.A. ao Ministério Público do Estado
de Minas Gerais de 7.500 kits de lanche para serem distribuídos às crianças das escolas públicas que participarão do Projeto
“Ministério Público Itinerante”, em municípios do Estado de Minas Gerais, bem como a produção e doação, pela empresa, de um
vídeo referente ao projeto, a partir de 20/12/2019. Valor total: R$25.900,00.
P.L 058/19, Ct. SIAD 9238340, Ct. 172, de 20/12/19, SEI nº 19.16.2256.0015776/2019-82, entre o MPMG/PGJ e a empresa Nacional
Atacadista Brasil Ltda.-EPP. Objeto: a aquisição e instalação de kit cerca concertina e de sistema de controle de acesso veicular e de
pessoas para uso na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e no prédio da Rua Gonçalves Dias,
contemplando a manutenção preventiva e corretiva do sistema (itens de software e hardware), com cobertura total de peças. Valor
global: R$ 9.800,00. Dotação orçamentária: 1091.03.122.701.2.009.0001.3.3.90.30-19 Fonte 10.1. Vigência: 20/12/19 a 19/12/20.
P.L 058/19, Ct. SIAD 9238341, Ct. 173, de 20/12/19, SEI nº 19.16.2256.0015780/2019-71, entre o MPMG/PGJ e a empresa Protech
Tecnologia em Proteção e Automação Ltda.-ME. Objeto: a aquisição e instalação de kit cerca concertina e de sistema de controle de
acesso veicular e de pessoas para uso na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e no prédio da Rua
Gonçalves Dias, contemplando a manutenção preventiva e corretiva do sistema (itens de software e hardware), com cobertura total de
peças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Valor global: R$ 2.078.721,89. Dotações orçamentárias:
1091.03.062.714.1.064.0001.4.4.90.52-20 Fonte 10.1, 1091.03.122.701.2009.0001.3.3.90.39-21 Fonte 10.1 e
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