
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUl

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 009/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 007/2022/CLC/DPE/PI

SEI N” 00303.001595/2022-20

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

OBJETO; REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS

SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS LEXMARK, HP E BROTHER, CONSIDERANDO

AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.

ATA N. 09/2022

Aos 27 dias do mês dc selcmhro do ano dc 2022. a Deícnsoria Pública dtí Eslado do Piauí, inscrila no

CNPJ sob o n° 41.263.856/0001-37. nu sala da CPL. Rua Nogueira Tapely. 138. Bairro dos Noivos.

Teresina-PI. nos termos da Lei 10.520/2002, c dos Decretos Estaduais N° 11.346/04 e 11.319/04 c das

demais nomias legais aplicáveis, coníonnc a classificação das propostas apresentadas no Pregão

Eletrônico SRP n° 007/2022. do resultado do julgamento das Propostas dc Preços, publicada no Diário

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

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS SUPRIMENTOS PARA

IMPRESSORAS LEXMARK, HP E BROTHER, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, que passa  a fa/cr parte desta, tendo sido

referidos preços oferecidos pela.s empresas cujas proptistas foram cla.ssificadas e declaradas

vencedoras no certame acima numerado, como segue:

os

FORNECEDOR REGISTRADO:

SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ: 32.648.650/0001-34

END: Rua Evans, 452. Bairro Vila Esperança, São Paulo/SP. CEP 03648-020

FONE: (11) 2939-0286/(11) 99719-4267 Email: sdk..sdk2019@hoimail.com

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura c eventual a(.|UÍsição dos

suprimentos para impressoras LEXMARK. HP c BROTHER. considerando as necessidades da

Defensoria Pública do Estado do Piauí.

1.1.

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos
Rua Nogueira Tapety 138, Baiixo dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99428-1127

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpidpev; dcfrn.sonn.pi.dff.ln'.



DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

Valor TotalValor UnitárioQuantidadeDescriçãoItem

Cartucho toner HP LascrJetPro MFP

M127Í11 - CF283A - compatn'cl

CARTUCHOS ORIGINAIS DE

FABRICA - lOOVr NOVOS - 1"

USO - CONFORME DECISÀO TCU

N" 1622/2002 ACÓRDÃO n" 607/2005

c if 1745/2006 - PLENÁRIO- COM

GAR.ANTIA DE 18 MESES CONTRA

DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A

CONTAR DA DATA DE ENTREGA

R$ 2.399.00
R$ 23,99100

ZHUAI CHINA / SDKMarca:

INFORMÁTICA /CF283A

Cartucho toner Brotlier dep tn 2340 -

compatível
ORIGINAIS DE FABRICA - 1007r

NOVOS - r USO - CONFORME

DECISÃO TCU N" 1622/2002

ACÓRDÃO

1745/2006

GARANTIA DE 18 MESES

CONTRA

FABRICAÇÃO. A CONTAR DA
DATA DE ENTREGA

CARTUCHOS

607/2005 c

PLENÁRIO- COM

n‘n'

DEFEITO DE

4

R.S 2.600.00
R$ 26.00100

Marca: ZHUAI CHINA / SDK

INFORMÁTICA TN 2340

VALOR TOTAL: R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais)

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES

2. l. O órgão gerenciador será a Detensoria 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

qualquer órgão ou entidade da administração pública que

licilatório.

devidamente justificada a vantagem c respeitadas, no que couber,

regras estabelecidas na Lei n° 8.666. de 1993 e no Decreto Estadual n® 11.319/04.

validade, poderá ser ulili/ada por

não lenha parlicipadtí do

do órgão gerenciador, desde que

as condições e as

mediantecertame anuência

Defensoría Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos

Rua Nogueira Tapety 138, BaiiTO dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99428-1127
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail rpldpov/ defpnsoria.pi.dof.br.



DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

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

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

que este fornecimento não prejudique as obrigações anterionnenle assumidas com

o órgão gerenciador c 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 c  registrados na ata de registro

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de prcç(.)s são limitadas, na t<ítalidadc. ao dobro

do quantitativo de cada item registrado na ata de rcgistn> dc preços para o órgão

gerenciador e órgãos participantes. independente do número dc órgãos não

participantes que eventualmente aderirem.

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

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratiiulmcntc

assumidas c a aplicação. obscr\'ada a ampla defesa e  o contraditório, de eventuais

penalidades decorrentes do descumprimenlo dc cláusulas contratuais. cm relação

as suas próprias contratações, informando as ocorrências at> órgão gerenciador.

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

efetivar a contratação solicitada em ate 90 (noventa) dias. observado o pra/o dc

validade da Ala dc Registro dc Preços.

Caberá

jusliíicadamente.

respeitado o prazo dc vigência da ala. 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 dc mercado periodicamente, cm intervalos não superiores a

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

3.6.1. gerenciador

a  pronx)gação do prazo para cíctivação da

excepcional c

contratação.

autorizar.ao or"ao

4.3. Os preços registrados poderão ser revistos cm decorrência dc eventual redução dos preços

dc 1'ato que eleve

Administração promover as

praticados no mercado

registrado, cabendo à

custo do objeto

negociações junto ao(s)

ou o

fomcccdor(cs).

4.4. Quando o preço registradt) lornar-sc superior ao preço pralicatlo no mercado por motivo

supciTcnicnlc. a Administração convocará o(s) fornecedor(cs) pura ncgociar(em) a redução dos preços

aos valores praticados pelo mercado. \ ,

,Y 3
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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 tomar-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:

descumprir as condições da ata de registro de preços;

não retirar a nota de empenho ou instmmento equivalente no prazo

estabelecido pela Administração, sem jastificativa aceitável;

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

àqueles praticados no mercado; ou

sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato

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

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

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:

4.9

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 § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 12. §1° do Decreto n°
7892/13. l

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO
4

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 CDldpo'adefensoria.pi.def.br.



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

EMPENHO

7.1. A preslação do serviço do objclo du presente Alu de Registro de Preços será aut(ni/ado.

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

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

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 n° 007/2022. modalidade Pregão Eletrônico e seus anexos

c a(s) proposta{s) da{s) emprcsa(s): SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

EIRELI. classificada no certame supra numerado.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaistjucr questões dccoiTcntcs du utilização du

presente ala.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI. 03 de outubro de 2022.

AJUinüO dQiAi per A}tTA LOQf
Ü2G3S^yX3

ftÊOHtl 00 SfrSOü ● RFü. IPI.
CHJ.nFBo^ A3. CN-MARTA LOFTCNA
«AONrtPÒ RAMOS (Ji9yjZÍ0y)^
Rute: Cu «ouo ducurtofto
LOGtntçtft
Qatn 302M<KM W
roK.inu<»y«r9.vt aa.i

MARTA LORENA
MONTEIRO
RAMOS:

02695230303

T' y

Erisvaldo Marques dos ReisMarta Lorena Monteiro Ramos

Defensor Público GeralPregoeira da DPE-PI

LUClANi oe FATIMA a«NÊTTl

2BIMI0C689G

EMPRESA: 0.-■-«AtMÉr

NOME DA EMPRESA: SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI
NOME DO REPRESENTANTE: Luciana dc Fátima Zuncili  - RG 29.776.870-0 - CPF 288.418.668-

96 - Proprietária
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

Of. 084
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