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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº84, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeação em cargo em comissão.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n.º121, de 31 de dezembro de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1º –  Nomear José Maria da Silva para exercer o cargo em comissão de  Assessor
Técnico  Nível  II/Departamento  de  Transportes ,  Código  CCDP-2,  da  Defensoria
Pública do Estado do Amapá, a contar de 24 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Macapá, em 24 de janeiro de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº85, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeação em cargo em comissão.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n.º121, de 31 de dezembro de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1º – Nomear Kamila Picanço da Silva para exercer o cargo em comissão de Assessor
Técnico  Nível  I/Divisão  de  Atendimento  Inicial ,  Código CCDP-1,  da  Defensoria
Pública do Estado do Amapá, a contar de 01 de fevereiro de 2023.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Macapá, em 24 de janeiro de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA No86, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

Exoneração  da  função  de  Coordenador  do
Núcleo Regional de Porto Grande/AP.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n.º121, de 31 de dezembro de 2019;

R E S O L V E:

Art.  1º  –  Exonerar o defensor  público  Rodrigo  Dias  Saraiva da  função  de
Coordenador do Núcleo Regional de Porto Grande/AP, Código CNR, a contar de
01 de fevereiro de 2023.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Macapá, em 25 de janeiro de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA No87, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia  defensor  público como Coordenador
do Núcleo Regional de Porto Grande/AP.

O  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ,  no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n.º121, de 31 de dezembro de 2019;
R E S O L V E:

Art.  1º  -  Nomear o  defensor  público  Ricardo  Carvalho  de  Oliveira como
Coordenador do Núcleo Regional de Porto Grande/AP, Código CNR, a contar de
01 de fevereiro de 2023.

Art.  2º.  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  assinatura,  revogadas  as
disposições  em  contrário,  em  especial  a  Portaria  nº1000/2021/DPE-AP,  que
publicizou  a  licença  associativa  do  defensor  público  Ricardo  Carvalho  de
Oliveira.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Macapá, em 25 de janeiro de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
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SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº 12, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

Designação  de  defensores  públicos
titulares  para  acumulação
extraordinária.

A  SUBDEFENSORA  PÚBLICA-GERAL  DO  ESTADO  DO  AMAPÁ,  usando  das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro
de 2019 e pela Portaria nº 645, de 02 de maio de 2022,

CONSIDERANDO  a  organização  administrativa  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amapá,

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  1.020,  de  29 de  agosto  de  2022-DPEAP, que  declarou
vacância por posse em outro cargo inacumulável da defensora pública Júlia Lordêlo dos Reis
Travessa, a contar de 09 de setembro de 2022,

CONSIDERANDO a Portaria nº 65/2023/DPEAP, que declarou vacância por posse em outro
cargo inacumulável da defensora Luma Pacheco Cunha do Nascimento Neves, a contar de
20 de janeiro de 2023,

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  01,  de  10  de  janeiro  de  2023-SDPAP,  que  designou a
Titular da 3ª Defensoria Cível de Macapá, para acumulação extraordinária na 1ª Defensoria
Cível de Macapá, no período de 09 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023,

CONSIDERANDO a Portaria nº 13/2023/CGDPE, que designou a titular da 2ª Defensoria
Cível  de Macapá,  para acumulação extraordinária,  na 5ª  Defensoria Cível  de Macapá,  no
período de 24 de janeiroa10 de fevereiro de 2023,

CONSIDERANDO o artigo 94 da Lei Complementar nº 121/2019/DPE/AP,

R E S O L V E:

Art. 1º. Revogar a designação do TITULAR DA 3ª DEFENSORIA CÍVEL DE MACAPÁ,
na 1ª Defensoria Cível de Macapá, no período de 20 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023.

Art.  2º.  Designar  o TITULAR  DA 2ª  DEFENSORIA  CÍVEL DE  MACAPÁ,  para
acumulação extraordinária, na 1ª  Defensoria Cível de Macapá, no período de 20 a 23 de
janeiro de 2023.

Art.  3º.  Designar  o TITULAR  DA 4ª  DEFENSORIA  CÍVEL DE  MACAPÁ,  para
acumulação extraordinária, na 1ª Defensoria Cível de Macapá, no período de 24 de janeiro a
01 de fevereiro de 2023.
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Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a contar
do dia 20 de janeiro de 2023, mantendo vigente todas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá, 25 de janeiro de 2023.

ELENA DE ALMEIDA ROCHA
 Subdefensora Pública-Geral do Estado do Amapá
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SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº 13, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

Designação  para  acumulação
extraordinária de defensores públicos. 

A  SUBDEFENSORA  PÚBLICA-GERAL  DO  ESTADO  DO  AMAPÁ,  usando  das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro
de 2019 e pela Portaria nº 645, de 02 de maio de 2022,

CONSIDERANDO  a Resolução nº 80, de 27 de junho de 2022 do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Amapá;

CONSIDERANDO a Portaria nº. 65, de 20 de janeiro de 2023, que declarou a vacância por
posse  em  outro  cargo  inacumulável,  a  pedido,  de  LUMA  PACHECO  CUNHA  DO
NASCIMENTO NEVES, do cargo de Provimento Efetivo de Defensor Público de Classe
Especial, integrante da carreira da Defensoria Pública do Estado do Amapá, a contar de 20 de
janeiro de 2023;

CONSIDERANDO o  artigo  79,  Parágrafo  único,  da  Lei  Complementar  nº
121/2019-DPE/AP;

CONSIDERANDO o artigo 94 da Lei Complementar nº 121/2019-DPE/AP;

R E S O L V E:

Art.  1º.  Designar  o  Defensor  Público  TITULAR  DA 4ª  DEFENSORIA CÍVEL DE
MACAPÁ,  para acumulação extraordinária  no exercício das  atribuições na 3ª  Defensoria
Cível de Macapá, sem prejuízo em suas atribuições ordinárias,  no período de 20 a 23 de
janeiro de 2023.

Art.  2º.  Designar o  defensor  público  substituto JOSÉ  AUGUSTO  NORAT  BASTOS
FILHO, para acumulação extraordinária no exercício das atribuições na 3ª Defensoria Cível
de Macapá, sem prejuízo em suas atribuições ordinárias, no período de 24 de janeiro a 01 de
fevereiro de 2023.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a contar
do dia 20 de janeiro de 2023.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá, 25 de janeiro de 2023.

ELENA DE ALMEIDA ROCHA
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Amapá
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SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº 14, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

Designação  de  defensor  público  titular
para acumulação extraordinária. 

A  SUBDEFENSORA  PÚBLICA-GERAL  DO  ESTADO  DO  AMAPÁ,  usando  das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro
de 2019 e pela Portaria nº 645, de 02 de maio de 2022,

CONSIDERANDO  a  qualidade  e  a  garantia  no  atendimento  e  na  execução das  funções
institucionais da Defensoria Pública do Estado do Amapá,

CONSIDERANDO  a  garantia  dos  Princípios  da  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do
contraditório,

CONSIDERANDO o artigo 7º da Resolução nº 80/2022/CSDPEAP,

CONSIDERANDO o artigo 13, inciso XIX da Lei Complementar nº 121/2019, 
 
CONSIDERANDO o artigo 2º da Portaria nº 645, de 02 de maio de 2022-DPEAP,

CONSIDERANDO o artigo 94 da Lei Complementar nº 121/2019-DPE/AP, 

R E S O L V E:

Art.  1º.  Designar o TITULAR DA 4ª  DEFENSORIA DE CÍVEL DE MACAPÁ, para
acumulação  extraordinária,  na  5ª  Defensoria  Cível  de  Macapá,  sem  prejuízo  em  suas
atribuições ordinárias, no dia 23 de janeiro de 2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a contar
de 23 de janeiro de 2023.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá, 25 de janeiro de 2023.

ELENA DE ALMEIDA ROCHA
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Amapá
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SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº 15, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

Dá  publicidade  ao  afastamento  de  servidor
público.

A  SUBDEFENSORA  PÚBLICA-GERAL  DO  ESTADO  DO  AMAPÁ,  usando  das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro
de 2019 e pela Portaria nº 534, de 29 de março de 2022,

CONSIDERANDO o Processo eletrônico n.º 2023.01.23.10192-12-DPEAP,

CONSIDERANDO  o  atestado  médico  apresentado  nos  autos  do  processo  eletrônico n.º
2023.01.23.10192-12-DPEAP,

CONSIDERANDO o artigo 105, I da Lei Complementar n.º 121, de 31 de dezembro de
2019,

CONSIDERANDO o artigo 240, da Lei Ordinária nº 0066, de 03 de maio de 1993,

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2022-DPE/AP

R E S O L V E:

Art. 1º. Publicizar 03 (três) dias de afastamento para tratamento de saúde do servidor público,
ALEX LIMA DUARTE,  que exerce suas atividades como assessor jurídico da Defensoria
Pública do Estado do Amapá, nos 23, 24 e 25 de janeiro de 2023.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a contar
de    23 de janeiro de 2023.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá, 25 de janeiro de 2023.

ELENA DE ALMEIDA ROCHA
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Amapá
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CORREGEDORIA-GERAL - DPE/AP
PORTARIA Nº 14, DE 25 DE JANEIRO DE 2023 - CGDPE.

Dá publicidade ao dia de folga compensatória
de  Defensor  Público e  designa  titular  para
acumulação extraordinária.

O CORREGEDOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31
de dezembro de 2019 e,

CONSIDERANDO o Processo Eletrônico nº 2023.01.17.9997-2;

CONSIDERANDO a Resolução nº 02/2019 do Conselho Superior da Defensoria Pública do
Estado do Amapá;

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  80/2022/CSDPEAP,  que  reorganizou as  atribuições  dos
órgãos de atuação da Defensoria Pública do Estado do Amapá;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 02, de 09 de Janeiro de 2023 – CGDPEAP;

CONSIDERANDO o artigo 102 da Lei Complementar Estadual nº 121/2019-DPE/AP.

R E S O L V E:

Art.  1º.  Publicizar  03 (três)  dias de  folga compensatória,  do Defensor  Público LAURO
MIYASATO JÚNIOR, que exerce suas atividades como titular na 5ª Defensoria de Família
de Macapá, nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2023.

Art.  2º. Designar  o titular  da 6ª  Defensoria  de  Família de  Macapá para   acumulação
extraordinária do exercício das atribuições do Defensor Público Lauro Miyasato Júnior, na
5ª Defensoria de Família de Macapá, nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2023.

Art.3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá/AP, 25 de janeiro de 2023.

EDUARDO PEREIRA DOS ANJOS
Corregedor-Geral 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, torna público que o Excelentíssimo Sr.
Defensor Geral, em 24/01/2023, homologou o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP.
Nº 035/2022 - DPE/AP, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de
consumo  para  atender  as  demandas  da  Defensoria  Pública  DPE-AP,  SUPRIPRIME
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e
cinco mil reais) - GRUPO 01; R. FIGUEIREDO DA COSTA-ME R$ 519,84 (quinhentos e
dezenove reais e oitenta e quatro centavos) - GRUPO 02; L DE AB DANTAS R$ 39.840,50
(trinta e nove mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos) - GRUPO 03; SCORPION
INFORMATICA EIRELI  R$  15.375,00  (quinze  mil  trezentos  e  setenta  e  cinco  reais)  -
GRUPO  04;  DARLU  INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA R$  11.372,00  (onze  mil  trezentos  e
setenta e dois reais) - GRUPO 05; REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA R$ 6.000,00 (seis
mil  reais)  -  GRUPO 06;  ELETROQUIP COMÉRCIO E  LICITAÇÕES  LTDA -  ME R$
9.090,90  (nove  mil  e  noventa  reais  e  noventa  centavos)  -  GRUPO  07;  PREVENTIVA
INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA R$ 37.261,05 (trinta e sete mil e duzentos e sessenta e
um reais e cinco centavos) - GRUPO 08.

Macapá/AP, 24 de janeiro de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2023 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no
CNPJ. sob o n.º 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n.° 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do  Amapá,  o  Sr.  JOSÉ  RODRIGUES  DOS  SANTOS  NETO  nomeado  pelo  Decreto  n.º  1.399,
publicado no Diário Oficial do Estado, n.º 7.634, de 25 de março de 2022 e a empresa SUPRIPRIME
SUPRIMENTOS  DE  INFORMÁTICA EIRELI,  inscrita  no  CNPJ.  sob  n.º  43.299.151/0001-03,
estabelecida  na  Rua:  KIRI,  n.º  546, MARINGÁ  -  PARANA,  neste  ato  representada  pelo  seu
representante  legal,  o  Sr.  ANDRE MARCELINO DE OLIVEIRA,  CPF. N.º  6.484.002-9 SSP/PR,
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA N.º 001/2023, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, em conformidade com o edital de
licitação  PREGÃO  ELETRÔNICO  SRP.  N.º  035/2022  –  DPE/AP,  devidamente  homologado,
sujeitando-se  as  partes  às  normas  constantes  na  Lei  n.º  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  e  suas
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a
seguir:

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  CONSUMO  EXPEDIENTE  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são
as que seguem:

GRUPO 01

Item Especificação Unid. Quant
Valor

unitário
Valor Total

01
CARTUCHO  DE  TONER  HP
CB435A

Und. 500 R$ 40.00 R$ 20.000,00

02
CARTUCHO  DE  TONER  HP
CB436A

Und. 500 R$ 40.00 R$ 20.000,00

03
CARTUCHO  DE  TONER  HP
CE285A

Und. 500 R$ 60.00 R$ 30.000,00

04
CARTUCHO  DE  TONER  HP
Q2612A

Und. 500 R$ 60.00 R$ 30.000,00

05
CARTUCHO  DE  TONER  HP
CF258A SEM CHIP

Und. 500 R$ 90.00 R$ 45.000,00

Valores totais R$ 290,00 R$ 145.000,00
Valor total da compra R$ 145.000,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá
– DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
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5. VALIDADE DA ATA
5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública
do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.  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 fornecedor.
6.3.  Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  a  Administração  convocará  o  fornecedor  para  negociar  a  redução  dos  preços  aos
valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3.  Não aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado;

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.

6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

7. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 
7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço
imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi
registrado.
7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução
do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados,
o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.

7.3.  A empresa  adjudicatária  fica  obrigada  a  atender  todos  os  pedidos  e  quantitativos  solicitados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos,
conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SPR.
N.º  035/2022 –  DPE/AP e  em seus anexos e  na  proposta  apresentada,  prevalecendo,  no caso  de
divergência, as especificações e condições do edital.

7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de  contrato  e
de emissão de nota de empenho.

8. DAS PENALIDADES
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
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8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente,
nos termos do art. 49, §1º do Decreto n.º 10.024/19.
8.3.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do  Decreto  n.º
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto n.º 7.892/2013).
8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  n.º  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria
Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir
independentemente  de  estimativa  de  consumo  indicada  no  Edital  de  Licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações
para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte
da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

9.3.  As  demais  condições  estão  consignadas  nos  seguintes  documentos,  que  são  parte  desta  ata,
independentemente de transcrição:

9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP;
9.3.2.  Termo de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  de  Licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  N.º
035/2022 – DPE/AP;
9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10. DO FORO
10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente
para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a
empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contratos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE
11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do
Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 24 de janeiro de 2023.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ n.º 43.299.151/0001-03

ANDRE MARCELINO DE OLIVEIRA
CPF: 6.484.002-9 SSP/PR
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2023 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no
CNPJ. sob o n.º 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n.° 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do  Amapá,  o  Sr.  JOSÉ  RODRIGUES  DOS  SANTOS  NETO  nomeado  pelo  Decreto  n.º  1.399,
publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado,  n.º  7.634,  de  25  de  março  de  2022  e  a  empresa R.
FIGUEIREDO DA COSTA-ME, inscrita no CNPJ. sob n.º 10.505.707/0001-03, estabelecida na Av
Antônio  Gonçalves  Tocantins  nº  283, Macapá  –  AP,  CEP.  68901-019,  Bairro:  Trem,  neste  ato
representada pelo seu representante legal, o Sr. Rodrigo Figueiredo da Costa, CPF. N.º 798.671.112-
49, RESOLVE registrar  os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA N.º 002/2023, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, em conformidade com o edital
de  licitação  PREGÃO  ELETRÔNICO  SRP.  N.º  035/2022  –  DPE/AP,  devidamente  homologado,
sujeitando-se  as  partes  às  normas  constantes  na  Lei  n.º  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  e  suas
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a
seguir:

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  CONSUMO  EXPEDIENTE  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são
as que seguem:

GRUPO 02

Item Especificação Unid. Quant
Valor

unitário
Valor Total

06

Refil  tinta,  material:  tinta,
cor :preta, magenta, cyan, amarelo,
kit  4  frascos:65  ml  ,  compatível
com  impressora  EPSON  395  /
L575 / L365/M205

Kit 05 R$ 36,00 R$ 180,00

07
Refil tinta, material: tinta cor negro
preto 534, para impressora EPSON
M2170

Und. 24 R$ 14,16 R$ 339,84

Valores totais R$ 50,16 R$ 519,84
Valor total da compra R$ 519,84

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá
– DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA
5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública
do Estado do Amapá – DPE/AP.
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6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.  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 fornecedor.
6.3.  Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  a  Administração  convocará  o  fornecedor  para  negociar  a  redução  dos  preços  aos
valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3.  Não aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado;

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.

6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

7. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 
7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço
imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi
registrado.
7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução
do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados,
o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
7.3.  A empresa  adjudicatária  fica  obrigada  a  atender  todos  os  pedidos  e  quantitativos  solicitados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos,
conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SPR.
N.º  035/2022 –  DPE/AP e em seus anexos  e  na proposta  apresentada,  prevalecendo,  no  caso de
divergência, as especificações e condições do edital.
7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de  contrato  e
de emissão de nota de empenho.

8. DAS PENALIDADES
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente,
nos termos do art. 49, §1º do Decreto n.º 10.024/19.
8.3.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do  Decreto  n .º
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
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Parágrafo único, do Decreto n.º 7.892/2013).
8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  n.º  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria
Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir
independentemente  de  estimativa  de  consumo  indicada  no  Edital  de  Licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações
para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte
da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
9.3.  As  demais  condições  estão  consignadas  nos  seguintes  documentos,  que  são  parte  desta  ata,
independentemente de transcrição:
9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP;
9.3.2.  Termo de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  de  Licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  N.º
035/2022 – DPE/AP;
9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10. DO FORO
10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente
para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a
empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contratos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE
11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do
Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 24 de janeiro de 2023.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

R. FIGUEIREDO DA COSTA-ME
CNPJ n.º 10.505.707/0001-03
Rodrigo Figueiredo da Costa

CPF: 798.671.112-49
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2023 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita
no CNPJ. sob o n.º 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n.° 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do Amapá,  o  Sr.  JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO nomeado pelo  Decreto n.º  1.399,
publicado no Diário Oficial do Estado, n.º 7.634, de 25 de março de 2022 e a empresa L DE AB
DANTAS,  inscrita  no  CNPJ.  sob  n.º  42.726.388/0001-52,  estabelecida  na  AVENIDA
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Nº 3981, Bairro: BAIRRO INDUSTRIAL, PORTO VELHO,
CEP.  76821-096,  neste  ato  representada  pelo  seu  representante  legal,  o  Srª.  LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS,  CPF.  N.º  861.357.832-20,  RESOLVE  registrar  os  preços  da
empresa  indicada  e  qualificada  nesta  ATA N.º  003/2023,  de  acordo  com a  classificação  por  ela
alcançada  e  nas  quantidades  cotadas,  em  conformidade  com  o  edital  de  licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP, devidamente homologado, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem  por  objeto  REGISTRO  DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  CONSUMO  EXPEDIENTE  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são
as que seguem:

GRUPO 03

Item Especificação Unid. Quant
Valor

unitário
Valor Total

08

Fita de impressão (Ribon) colorida
(45000),  para  impressora  HID
Fargo,  DTC  1250e,  SIGLE,
rendimento 250 impressão.

Und. 40 R$ 433,97 R$ 17.358,80

09

Fita  de  impressão  (Ribon)
preto(45102), para impressora HID
Fargo,  DTC  1250e,  SIGLE,
rendimento 250 impressão.

Und. 15 R$ 434,78 R$ 6.521,70

10

Fita  Rotuladora  Tape  cassete,  TZ
Kze 951-24 mm x 8m, preto sobre
prata,  para  Rotulador  BROTHER
P750W

Und. 200 R$ 79,80 R$ 15.960,00

Valores totais R$ 948,55 R$ 39.840,50

Valor total da compra R$ 39.840,50

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá
– DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
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5. VALIDADE DA ATA
5.1.  A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública
do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. 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 fornecedor.
6.3. Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  a  Administração  convocará  o  fornecedor  para  negociar  a  redução  dos  preços  aos
valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:
6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.5.3.  Não aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado;
6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.
6.5.5.  O cancelamento de registro,  nas hipóteses  previstas,  assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.
6.5.6. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

7. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS
7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço
imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi
registrado.
7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução
do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados,
o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
7.3.  A empresa  adjudicatária  fica  obrigada  a  atender  todos  os  pedidos  e  quantitativos  solicitados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos,
conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SPR.
N.º  035/2022 –  DPE/AP e em seus anexos  e  na proposta  apresentada,  prevalecendo,  no  caso de
divergência, as especificações e condições do edital.
7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de  contrato  e
de emissão de nota de empenho.

8. DAS PENALIDADES
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente,
nos termos do art. 49, §1º do Decreto n.º 10.024/19.
8.3.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do  Decreto  n .º
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos

  



Macapá – Amapá, 
quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

Ano III  
Edição nº 014

participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto n.º 7.892/2013).
8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  n.º  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria
Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir
independentemente  de  estimativa  de  consumo  indicada  no  Edital  de  Licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações
para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte
da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
9.3.  As  demais  condições  estão  consignadas  nos  seguintes  documentos,  que  são  parte  desta  ata,
independentemente de transcrição:
9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP;
9.3.2.  Termo de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  de  Licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  N.º
035/2022 – DPE/AP;
9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10. DO FORO
10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente
para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a
empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contratos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE
11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do
Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 24 de janeiro de 2023.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

L DE AB DANTAS
CNPJ n.º 42.726.388/0001-52

LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS
CPF: 76821-096
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2023 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no
CNPJ. sob o n.º 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n.° 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do  Amapá,  o  Sr.  JOSÉ  RODRIGUES  DOS  SANTOS  NETO  nomeado  pelo  Decreto  n.º  1.399,
publicado no Diário Oficial do Estado, n.º 7.634, de 25 de março de 2022 e a empresa SCORPION
INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ. sob n.º 04.567.265/0001-27, estabelecida na Av. Winston
Churchill  Nº  2370  sala  1204, Bairro:  PINHEIRINHO,  CURITIBA,  CEP.  81.150-050,  neste  ato
representada  pelo  seu  representante  legal,  o  Sr.  MÁRCIO  ROGÉRIO  DOMINGUES,  CPF.  N.º
633.803.079-04,  RESOLVE registrar  os  preços da  empresa  indicada e  qualificada  nesta  ATA N.º
004/2023,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  nas  quantidades  cotadas,  em
conformidade com o  edital  de  licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  N.º  035/2022 –  DPE/AP,
devidamente homologado, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade
com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  CONSUMO  EXPEDIENTE  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são
as que seguem:

GRUPO 04

Item Especificação Unid. Quant
Valor

unitário
Valor Total

11

Pen  Drive  64  gb  USB  2.0,  NA
COR PRETA, compatível: Mac OS
9.0  e  superiores,  taxa  de
transmissão  de  dados;  3mb/S
(Leitura)

Und. 300 R$ 33,73 R$ 10.119,00

12

Pen Drive 32gb USB 2.0, NA COR
PRETA,  compatível:  com  PC  e
MAC;  interface:  USB  3.0,
compatível  com  padrão  anterior
USB 2.0

Und. 200 R$ 26,28 R$ 5.256,00

Valores totais R$ 60,01 R$ 15.375,00

Valor total da compra R$ 15.375,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá
– DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
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5. VALIDADE DA ATA
5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública
do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

6.2.  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 fornecedor.

6.3.  Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  a  Administração  convocará  o  fornecedor  para  negociar  a  redução  dos  preços  aos
valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3.  Não aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado;

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.

6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

7. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço
imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi
registrado.

7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução
do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados,
o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.

7.3.  A empresa  adjudicatária  fica  obrigada  a  atender  todos  os  pedidos  e  quantitativos  solicitados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos,
conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SPR.
N.º  035/2022 –  DPE/AP e em seus anexos  e  na proposta  apresentada,  prevalecendo,  no  caso de
divergência, as especificações e condições do edital.
7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de  contrato  e
de emissão de nota de empenho.
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8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.

8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente,
nos termos do art. 49, §1º do Decreto n.º 10.024/19.

8.3.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do  Decreto  n .º
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto n.º 7.892/2013).

8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  n.º  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria
Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir
independentemente  de  estimativa  de  consumo  indicada  no  Edital  de  Licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações
para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte
da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

9.3.  As  demais  condições  estão  consignadas  nos  seguintes  documentos,  que  são  parte  desta  ata,
independentemente de transcrição:

9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP;

9.3.2.  Termo de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  de  Licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  N.º
035/2022 – DPE/AP;

9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.
10. DO FORO
10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente
para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a
empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contratos dela advindos.
11. DA PUBLICIDADE
11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do
Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 24 de janeiro de 2023.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

SCORPION INFORMATICA EIRELI
CNPJ n.º 04.567.265/0001-27

MÁRCIO ROGÉRIO DOMINGUES
CPF: 633.803.079-04
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2023 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita
no CNPJ. sob o n.º 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n.° 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do Amapá,  o  Sr.  JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO nomeado pelo  Decreto n.º  1.399,
publicado no Diário Oficial do Estado, n.º 7.634, de 25 de março de 2022 e a empresa DARLU
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, inscrita no CNPJ. sob n.º 40.223.106/0001-79, estabelecida na RUA:
FLORESTA Nº 440, Bairro:  CENTRO, BARÃO DE COTEGIPE/RS, CEP.  81.150-050,  neste  ato
representada pelo seu representante legal, o Srª. LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI, CPF. N.º
015.919.100-99,  RESOLVE registrar  os  preços da  empresa  indicada e  qualificada  nesta  ATA N.º
005/2023,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  nas  quantidades  cotadas,  em
conformidade com o edital de licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º  035/2022 – DPE/AP,
devidamente homologado, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade
com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1  A presente  Ata  tem  por  objeto  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA FUTURA E  EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  CONSUMO  EXPEDIENTE  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são
as que seguem:

GRUPO 05

Item Especificação Unid. Quant
Valor

unitário
Valor Total

13
Apoio  de  punho  para  teclado  em
gel:  Dimensão  40,7x6,6x2,2cm,
material gel

Und. 280 R$ 30,80 R$ 8.624,00

14

Apoio  de  punho  para  mouse
digitador  totalmente  flexível,  em
espuma semi-rígido de poliuretano,
altura aproximada 24,00cm, largura
aproximada  21,00  cm,
profundidade 3,00 cm peso 140gr.

Und. 240 R$ 11,45 R$ 2.748,00

Valores totais R$ 42,25 R$ 11.372,00

Valor total da compra R$ 11.372,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá
– DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
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5. VALIDADE DA ATA
5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública
do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. 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 fornecedor.
6.3. Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  a  Administração  convocará  o  fornecedor  para  negociar  a  redução  dos  preços  aos
valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:
6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.5.3. Não  aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado;
6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.
6.5.5. O cancelamento de registro,  nas  hipóteses previstas,  assegurados o contraditório e  a ampla
defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.
6.5.6. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

7. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS
7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço
imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi
registrado.
7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução
do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados,
o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
7.3.  A empresa  adjudicatária  fica  obrigada  a  atender  todos  os  pedidos  e  quantitativos  solicitados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos,
conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SPR.
N.º  035/2022 –  DPE/AP e em seus anexos  e  na proposta  apresentada,  prevalecendo,  no  caso de
divergência, as especificações e condições do edital.
7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de  contrato  e
de emissão de nota de empenho.

8. DAS PENALIDADES
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente,
nos termos do art. 49, §1º do Decreto n.º 10.024/19.
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8.3. É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do  Decreto  n .º
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto n.º 7.892/2013).
8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  n.º  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria
Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir
independentemente  de  estimativa  de  consumo  indicada  no  Edital  de  Licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações
para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte
da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
9.3. As demais  condições  estão  consignadas  nos  seguintes  documentos,  que  são  parte  desta  ata,
independentemente de transcrição:
9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP;
9.3.2. Termo de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  de  Licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  N.º
035/2022 – DPE/AP;
9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10. DO FORO
10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente
para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a
empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contratos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE
11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do
Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 24 de janeiro de 2023.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ n.º 40.223.106/0001-79

LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI
CPF: 015.919.100-99
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2023 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no
CNPJ. sob o n.º 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n.° 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do  Amapá,  o  Sr.  JOSÉ  RODRIGUES  DOS  SANTOS  NETO  nomeado  pelo  Decreto  n.º  1.399,
publicado no Diário Oficial do Estado, n.º 7.634, de 25 de março de 2022 e a empresa REGINA
CELIA CUNHA DE SOUSA , inscrita no CNPJ. sob n.º 36.336.388/000143, estabelecida na RUA:
MACARI Nº 35, APT 202, Bairro: JARDIM GUANABARA, ILHA DO GOVERNADOR/RJ, CEP.
21931-110, neste ato representada pelo seu representante legal, o Srª. REGINA CELIA CUNHA DE
SOUSA, CPF. N.º 006.415.657-55, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada
nesta ATA N.º 006/2023, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
em conformidade com o edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP,
devidamente homologado, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade
com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  CONSUMO  EXPEDIENTE  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são
as que seguem:

GRUPO 06

Item Especificação Unid. Quant
Valor

unitário
Valor Total

15
Pilha Alcalina palito AAA, pacote
com 4 unidades

Pacote 400 R$ 7,00 R$ 2.800,00

16
Pilha alcalina pequena AA, pacote
com 4 unidades

Pacote 200 R$ 16,00 R$ 3.200,00

Valores totais R$ 23,00 R$ 6.000,00

Valor total da compra R$ 6.000,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá
– DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública
do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento
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e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.  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 fornecedor.

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

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

6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3.  Não aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado;

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.

6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

7. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 
7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço
imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi
registrado.
7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução
do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados,
o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
7.3.  A empresa  adjudicatária  fica  obrigada  a  atender  todos  os  pedidos  e  quantitativos  solicitados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos,
conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SPR.
N.º  035/2022 –  DPE/AP e em seus anexos  e  na proposta  apresentada,  prevalecendo,  no  caso de
divergência, as especificações e condições do edital.
7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de  contrato  e
de emissão de nota de empenho.

8. DAS PENALIDADES
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.

8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente,
nos termos do art. 49, §1º do Decreto n.º 10.024/19.

8.3.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do  Decreto  n .º
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto n.º 7.892/2013).
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8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  n.º  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria
Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir
independentemente  de  estimativa  de  consumo  indicada  no  Edital  de  Licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações
para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte
da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
9.3.  As  demais  condições  estão  consignadas  nos  seguintes  documentos,  que  são  parte  desta  ata,
independentemente de transcrição:
9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP;

9.3.2.  Termo de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  de  Licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  N.º
035/2022 – DPE/AP;

9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10. DO FORO

10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente
para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a
empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contratos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE

11.1 O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do
Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 24 de janeiro de 2023.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA ME
CNPJ n.º 36.336.388/000143

REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA
CPF: 006.415.657-55
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no
CNPJ. sob o n.º 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n.° 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do  Amapá,  o  Sr.  JOSÉ  RODRIGUES  DOS  SANTOS  NETO  nomeado  pelo  Decreto  n.º  1.399,
publicado no Diário Oficial do Estado, n.º 7.634, de 25 de março de 2022 e a empresa ELETROQUIP
COMÉRCIO  E  LICITAÇÕES  LTDA  -  ME,  inscrita  no  CNPJ.  sob  n.º  05.854.663/0001-97,
estabelecida  na  RUA:  DAS  ACÁCIAS  Nº  59,  Bairro:  JARDIM  DAS  HORTÊNCIAS,
GUARULHOS/SP,  CEP.  89160-314,  neste  ato  representada  pelo  seu  representante  legal,  o  Srª.
LETICIA CAROLINE LIMÃO, CPF. N.º 006.415.657-55, RESOLVE registrar os preços da empresa
indicada e qualificada nesta ATA N.º 007/2023, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, em conformidade com o edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º
035/2022 – DPE/AP, devidamente homologado, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  CONSUMO  EXPEDIENTE  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são
as que seguem:

GRUPO 06

Item Especificação Unid. Quant
Valor

unitário
Valor Total

17

Extensão  Elétrica,  tipo:  flexível,
comprimento  10m.  Componentes:
3  tomadas  fêmeas  e  plugue  terra,
Tensão  nominal:  250  v,  normas
técnicas:  NBR  14136,  corrente
10A.

Und. 120 R$ 44,72 R$ 5.366,40

18

Extensão  Elétrica,  comprimento  :
5M,  formação  do  cabo:
2x0,75mm2,  características
adicionais:  cabo  PP  plano,
material:  termoplástico,  conexões:
1(uma) entrada 2P E TRÊS SAÍDA
2P.

Und. 150 R$ 24,83 R$ 3.724,50

Valores totais R$ 69,55 R$ 9.090,90
Valor total da compra R$ 9.090,90

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá
– DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA
5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública
do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

6.2.  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 fornecedor.

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

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

6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3.  Não aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado;

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.

6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

7. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 
7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço
imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi
registrado.
7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução
do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados,
o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
7.3.  A empresa  adjudicatária  fica  obrigada  a  atender  todos  os  pedidos  e  quantitativos  solicitados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos,
conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SPR.
N.º  035/2022 –  DPE/AP e em seus anexos  e  na proposta  apresentada,  prevalecendo,  no  caso de
divergência, as especificações e condições do edital.
7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de  contrato  e
de emissão de nota de empenho.
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8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.

8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente,
nos termos do art. 49, §1º do Decreto n.º 10.024/19.

8.3.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do  Decreto  n .º
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto n.º 7.892/2013).

8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  n.º  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria
Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir
independentemente  de  estimativa  de  consumo  indicada  no  Edital  de  Licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.

9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações
para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte
da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

9.3.  As  demais  condições  estão  consignadas  nos  seguintes  documentos,  que  são  parte  desta  ata,
independentemente de transcrição:

9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP;

9.3.2.  Termo de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  de  Licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  N.º
035/2022 – DPE/AP;

9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

10. DO FORO

10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente
para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a
empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contratos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do
Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 24 de janeiro de 2023.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA - ME
CNPJ n.º 05.854.663/0001-97

LETICIA CAROLINE LIMÃO
CPF: 006.415.657-55

  



Macapá – Amapá, 
quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

Ano III  
Edição nº 014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita
no CNPJ. sob o n.º 11.762.144/0001-00, com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa, n.° 676, Bairro
Centro, CEP. 68.900-074, Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado
do Amapá,  o  Sr.  JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO nomeado pelo  Decreto n.º  1.399,
publicado no Diário Oficial do Estado, n.º 7.634, de 25 de março de 2022 e a empresa PREVENTIVA
INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ. sob n.º 05.854.663/0001-97, estabelecida
na Rua GUATAMBU, N.º 142, Bairro: MARECHAL HERMES, RIO DE JANEIRO, CEP. 21555-350,
neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. CARLOS ANDRADE DE SANTANA, CPF.
N.º 016.590.947-12, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA N.º
008/2023,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  nas  quantidades  cotadas,  em
conformidade com o edital de licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º  035/2022 – DPE/AP,
devidamente homologado, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade
com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  CONSUMO  EXPEDIENTE  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DA ADJUDICATÁRIA, DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são
as que seguem:

GRUPO 08

Item Especificação Unid. Quant
Valor

unitário
Valor Total

19

Kit:  (teclado  e  mouse)  *Mouse
USB óptico 1000DPI ou superior,
Interface  USB,  Sistema  òptico,
com botão de rolagem.
* Teclado de membrana, cor preta,
interface USB, ABNT2.
mod de MK220 LOGITECH

KIT. 500 R$ 67,60 R$ 33.800,00

20
Calculadora  de  mesa  comercial
escritório display 12 dígitos básica

Und. 150 R$ 21,57 R$ 3.280,50

21

Etiqueta branca para  impressora  e
copiadoras  em  folhas  formato
Carta.  Impressão  Inkjet+laser.
Retangular.  Adesivo  permanente
Tamanho  da  etiqueta  (MM)
33,9X101,6,  Etiquetas  por
envelope 1.400

Envelope 05 R$ 36,11 R$ 180,55

Valores totais R$ 125,28 R$ 37.261,05

Valor total da compra R$ 37.261,05
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá
– DPE/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública
do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

6.2.  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 fornecedor.

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

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

6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando:

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3.  Não aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado;

6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.

6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da Autoridade Competente da CONTRATANTE.

6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

7. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS 
7.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento/serviço
imediato, a  Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP convocará a empresa cujo preço foi
registrado.
7.2. A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP fará a solicitação para a entrega/execução
do objeto mediante emissão de pedido de entrega/ordem de serviços, com os quantitativos solicitados,
o conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
do Edital de licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
7.3.  A empresa  adjudicatária  fica  obrigada  a  atender  todos  os  pedidos  e  quantitativos  solicitados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
7.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os objetos,
conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SPR.
N.º  035/2022 –  DPE/AP e em seus anexos  e  na proposta  apresentada,  prevalecendo,  no  caso de
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divergência, as especificações e condições do edital.
7.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio  de  contrato  e
de emissão de nota de empenho.
8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.

8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente,
nos termos do art. 49, §1º do Decreto n.º 10.024/19.

8.3.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do  Decreto  n .º
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto n.º 7.892/2013).

8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  n.º  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a Defensoria
Pública do Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os serviços que dela poderá advir
independentemente  de  estimativa  de  consumo  indicada  no  Edital  de  Licitação  PREGÃO
ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP.
9.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações
para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP e da sua proposta, que passam a fazer parte
da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
9.3.  As  demais  condições  estão  consignadas  nos  seguintes  documentos,  que  são  parte  desta  ata,
independentemente de transcrição:
9.3.1. Edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 035/2022 – DPE/AP;
9.3.2.  Termo de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  de  Licitação  PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  N.º
035/2022 – DPE/AP;
9.3.3. Proposta de Preços da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.
10. DO FORO

10.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente
para solucionar conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP e a
empresa adjudicatária, relativa a presente ata e aos contratos dela advindos.

11. DA PUBLICIDADE
11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do
Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e
forma para todos os fins de direito.

Macapá/AP, 24 de janeiro de 2023.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA
CNPJ n.º 07.688.388/0001-04

CARLOS ANDRADE DE SANTANA
CPF: 016.590.947-12
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
ERRATA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2021-DPE/AP

VINCULADO AO PROCESSO N.º 3.000000.073/2021-DPE/AP

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n.º121, de 31 de dezembro de 2019, 

R E S O L V E:

Art. 1º - Errata do Terceiro Termo aditivo ao Contrato n.° 002/2021-DPE-AP, DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ como contratante e a empresa SX TECNOLOGIA E
SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, como contratada, publicada no Diário Eletrônico
da Defensoria Pública do Estado do Amapá n.º 224 e no Diário Oficial do Estado do Amapá
n.º 7.809 de 13 de dezembro de 2022, com circulação em 13/12/2022. 

Onde se lê:

VINCULADO AO PROCESSO N.º 3.000000.073/2022/DPE-AP

Leia-se:

VINCULADO AO PROCESSO N.º 3.000000.073/2021/DPE-AP

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 24 de janeiro de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

Edição assinada eletronicamente por:
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