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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2021/CLC/DPE/PI 

SEI Nº 00303.002815/2021-51 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MESAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ. 

 

ATA N. 004/2021 

 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2021, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, inscrita 

no CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-37, na sala da CPL, Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, 

Teresina-PI, nos termos da Lei 10.520/2002, e dos Decretos Estaduais Nº 11.346/04 e 11.319/04 e das 

demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico SRP nº 007/2021, do resultado do julgamento das Propostas de Preços, publicada no Diário 

Oficial do Estado do Piauí e homologada pelo Defensor Público Geral, RESOLVE REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ATENDIMENTO 

DAS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, que passa a 

fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram 

classificadas e declaradas vencedoras no certame acima numerado, como segue: 

 

FORNECEDOR REGISTRADO: 

LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

CNPJ: 02.604.236/0001-62 

END: RUA ANTÔNIO ZANINI, Nº 387, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAIXAS DO SUL/RS,  

CEP.: 95.041-070 

FONE: (54) 98151-5008 / EMAIL: licitacao@layout.ind.br/maria@layout.ind.br 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de mesas para 

atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, conforme Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

2.2. Nesta licitação, não há órgãos participantes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Estadual nº 11.319/04. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com 

o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 

justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, 

respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 

participante. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE, REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 

4.2. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
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registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

4.8.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

4.9 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.10.1 por razão de interesse público; ou 

4.10.2 a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 

5.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
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_____________________________________ 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE-PI 

 

 

       ____________________________ 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7892/13. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO 

EMPENHO 

7.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, 

conforme a necessidade, pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente 

autorizados pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Defensor 

Público Geral. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação nº 007/2021, modalidade Pregão Eletrônico e seus anexos 

e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 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 DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI, 21 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

EMPRESA: 

NOME DA EMPRESA: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

NOME DO REPRESENTANTE: MARCOA RICARDO COSTI- RG 9030385513 SSP/PC RS – CPF 

451.636.000-44 

 

 

MARCOS RICARDO 
COSTI:4516360004
4

Assinado de forma digital 
por MARCOS RICARDO 
COSTI:45163600044 
Dados: 2021.12.21 09:12:48 
-03'00'

Assinado digitalmente por 
ERISVALDO MARQUES DOS 
REIS:67803547320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
OU=presencial, 
OU=08839135000157, 
OU=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, OU=ARATIPI, 
OU=RFB e-CPF A3, 
CN=ERISVALDO MARQUES 
DOS REIS:67803547320
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2021-12-21 11:55:47
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ERISVALDO 
MARQUES DOS 

REIS:
67803547320

FERNANDA MARCIA 
DE LIMA 
SILVA:98468529320

Assinado de forma digital 
por FERNANDA MARCIA DE 
LIMA SILVA:98468529320 
Dados: 2021.12.21 16:13:37 
-03'00'



 

5 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99428-1127 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

ANEXO I 

Item Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor 

 Total 

1 

MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 

MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas 

medidas para Mais ou para Menos). Tampo 

constituído em MDP de 25 mm de espessura, 

revestida em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces, borda frontal e 

posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm 

de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 

em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 

mm. Bordas transversais com acabamento em fita 

de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas 

com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em 

poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal 

em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida 

em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 

perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais 

da mesa através de rebites de repuxo de aço e 

parafusos de aço e buchas metálicas. Dois pés 

laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas 

verticais em chapa de aço #18 medindo 

668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma 

pata inferior estampada em chapa de aço #16 

medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas 

niveladoras com rosca M8. Entre as colunas 

verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço 

chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas 

tampas sacáveis deverão proporcionar na parte 

inferior e superior passagem para subida e decida de 

cabos. A parte superior da estrutura será em UNID 

150 chapa de aço #14 formato “U” medindo 

480x43x15mm. Todas as peças deverá receber 

tratamento de fostização (fosfato de zinco) por 

imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico 

epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a 

proposta comercial: Laudo técnico emitido por 

Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico 

do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho 

e devidamente registrado em seu respectivo 

conselho de classe, e por profissional/entidade com 

150 740,00 111.000,00 
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especialidade em ergonomia, certificado pela 

Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), 

atestando que o produto ofertado está em 

conformidade com a Norma Regulamentadora NR-

17 (ergonomia); Certificado de Conformidade 

emitido pela ABNT ou outra certificadora 

acreditada pelo inmetro, comprovando que o 

mobiliário atende o disposto na norma NBR 

13966/2008; Comprovação de madeira utilizada 

(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do 

material a ser entregue. Certificado de Regularidade 

no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA – para Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos 

Recursos Ambientais em nome do fabricante. 

Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, 

ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, 

comprovando que o fabricante tem seu processo de 

preparação e pintura de superfícies metálicas 

certificado conforme a PE289, garantindo o 

atendimento e conformidade às NORMAS ABNT 

NBR 14951, ABNT NBR 4847, ABNT NBR 

15156, ABNT NBR 15185, ABNT NBR ISO 4628-

3, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT 

NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, 

ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT 

NBR 11003. Catálogo técnico de cada produto 

cotado, nos quais necessariamente constarão 

imagens e desenhos com cotas para todos os itens 

do lote, comprovando que os itens ofertados fazem 

parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 

de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, 

assim como os seguintes fatores: conformidade com 

as especificações, características técnicas e 

certificados de conformidade apresentados, 

qualidade, durabilidade, acabamento, estética, 

ergonomia e funcionalidade. A não apresentação 

acarretará desclassificação do licitante. Declaração 

de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, 

assinada por pessoa devidamente acreditada e com 

firma reconhecida e registrada em cartório. 

MODELO: MAD.MTR 

MARCA: LAYOUT 
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_____________________________________ 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE-PI 

 

 

       ____________________________ 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI, 21 de dezembro de 2021. 
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2021/CLC/DPE/PI 

SEI Nº 00303.002815/2021-51 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MESAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ. 

 

ATA N. 004/2021 
 
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2021, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, inscrita 
no CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-37, na sala da CPL, Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, 
Teresina-PI, nos termos da Lei 10.520/2002, e dos Decretos Estaduais Nº 11.346/04 e 11.319/04 e das 
demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico SRP nº 007/2021, do resultado do julgamento das Propostas de Preços, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Piauí e homologada pelo Defensor Público Geral, RESOLVE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, que passa a 
fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram 
classificadas e declaradas vencedoras no certame acima numerado, como segue: 
 
FORNECEDOR REGISTRADO: 
LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
CNPJ: 02.604.236/0001-62 
END: RUA ANTÔNIO ZANINI, Nº 387, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAIXAS DO SUL/RS,  
CEP.: 95.041-070 
FONE: (54) 98151-5008 / EMAIL: licitacao@layout.ind.br/maria@layout.ind.br 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA � DO OBJETO 
1.1. Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de mesas para 
atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, conforme Anexo I. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA � DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
2.1. O órgão gerenciador será a Defensoria Pública do Estado do Piauí. 
 
2.2. Nesta licitação, não há órgãos participantes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA � DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Estadual nº 11.319/04. 
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

TERMO ADITIVO Nº 002/2021/DPE/PI
Processo SEI nº 00303.002617/2021-98 Contrato nº 059/2019/DPE/PI.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADO: ADALBERTO SARAIVA DOS SANTOS
CPF: 428.530.603-49
Objeto: Requerimento do proprietário para reajuste anual no valor da
Locação de Imóvel não residencial onde funciona a Defensoria Pública
na cidade de Parnaíba/PI.
Valor mensal do contrato: R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Fonte Recursos: Elemento de Despesa 339036 (Serviços de Terceiros
Pessoa Física), Fonte de Recurso - 100, Atividade 35101.03.092.0016.2855
(Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI).
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993, 8.245/91 e 10.406/02.
Data de Assinatura: 21 de Dezembro de 2021.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
ADALBERTO SARAIVA DOS SANTOS
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Gabinete do Defensor Público Geral

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação 018/2021
Processo SEI n° 00303.003225/2021-46/DPE/PI

Objeto: Contratação de serviço de imagens, a fim de atender as
necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Da Contratada: MCR Sistemas e Consultoria LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 04.198.254/0001-17.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DCULTURA - SECULT
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Do Prazo de Vigência: A presente contratação será realizada pelo
período de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura.

Do Valor Total: R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).

Do Fundamento Legal: Artigo 24, II, Lei 8.666/93.

Considerando o que consta no Parecer Jurídico nº 205/2021 (Doc SEI
3126637), ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com o
termo de justificativa nº 022/2021 (Doc SEI 3079192) apresentada pela
Comissão Permanente de Licitação, com arrimo no artigo 26, Caput,
da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.
 Nestes termos,

Teresina/PI, 22 de Dezembro de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral

Of. 131
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as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com 
o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, 
respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 
participante. 

CLÁUSULA QUARTA � DA VALIDADE, REVISÃO E CANCELAMENTO 
4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
não podendo ser prorrogada. 

4.2. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 
fornecedor(es). 

4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 

4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

4.8.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 
4.9 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
4.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

4.10.1 por razão de interesse público; ou 
4.10.2 a pedido do fornecedor. 

 
CLÁUSULA QUINTA � DAS PENALIDADES 
5.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 
no Edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA � CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 
7892/13. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO 
EMPENHO 

7.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, 
conforme a necessidade, pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente 
autorizados pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Defensor 
Público Geral. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação nº 007/2021, modalidade Pregão Eletrônico e seus anexos 
e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, classificada no 
certame supra numerado. 
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_____________________________________ 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE-PI 

       ____________________________ 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

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 DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI, 21 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

EMPRESA: 

NOME DA EMPRESA: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
NOME DO REPRESENTANTE: MARCOS RICARDO COSTI- RG 9030385513 SSP/PC RS � CPF 
451.636.000-44 

ANEXO I 

Item Descrição Quantidade Valor 
Unitário 

Valor 
 Total 

1 

MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 
MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas 
medidas para Mais ou para Menos). Tampo 
constituído em MDP de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces, borda frontal e 
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm 
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 
mm. Bordas transversais com acabamento em fita 
de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas 
com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em 
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal 
em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida 
em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 
perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais 
da mesa através de rebites de repuxo de aço e 
parafusos de aço e buchas metálicas. Dois pés 
laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas 
verticais em chapa de aço #18 medindo 
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma 
pata inferior estampada em chapa de aço #16 
medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas 
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas 
verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço 
chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas 
tampas sacáveis deverão proporcionar na parte 
inferior e superior passagem para subida e decida de 
cabos. A parte superior da estrutura será em UNID 
150 chapa de aço #14 formato �U� medindo 
480x43x15mm. Todas as peças deverá receber 
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por 
imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico 
epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a 
proposta comercial: Laudo técnico emitido por 
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico 
do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho 

d id i d i

150 740,00 111.000,00 

_____________________________________ 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE-PI 

       ____________________________ 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do 
material a ser entregue. Certificado de Regularidade 
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis � IBAMA � para Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos 
Recursos Ambientais em nome do fabricante. 
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, 
ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, 
comprovando que o fabricante tem seu processo de 
preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE289, garantindo o 
atendimento e conformidade às NORMAS ABNT 
NBR 14951, ABNT NBR 4847, ABNT NBR 
15156, ABNT NBR 15185, ABNT NBR ISO 4628-
3, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT 
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, 
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT 
NBR 11003. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão 
imagens e desenhos com cotas para todos os itens 
do lote, comprovando que os itens ofertados fazem 
parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, 
assim como os seguintes fatores: conformidade com 
as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, 
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação 
acarretará desclassificação do licitante. Declaração 
de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, 
assinada por pessoa devidamente acreditada e com 
firma reconhecida e registrada em cartório. 
MODELO: MAD.MTR 
MARCA: LAYOUT 

 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI, 21 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

EMPRESA: 

NOME DA EMPRESA: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
NOME DO REPRESENTANTE: MARCOS RICARDO COSTI- RG 9030385513 SSP/PC RS � CPF 
451.636.000-44 

p g , p
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), 
atestando que o produto ofertado está em 
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia); Certificado de Conformidade 
emitido pela ABNT ou outra certificadora 
acreditada pelo inmetro, comprovando que o 
mobiliário atende o disposto na norma NBR 
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada 

, p
e devidamente registrado em seu respectivo 
conselho de classe, e por profissional/entidade com 
especialidade em ergonomia, certificado pela 
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