TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39 / 2019

PREGÃO N.º 31/19 - ELETRÔNICO

No dia 19 do mês de agosto de 2019, no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, é (são)
registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), para eventual
fornecimento de material/prestação de serviços, conforme descrito no quadro abaixo,
resultante do Pregão acima referenciado para Sistema de Registro de Preços. As
especificações técnicas constantes do Processo SEI n.º 0033035-97.2018.6.17.8000, assim
como os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente
de transcrição, e segundo as cláusulas seguintes.

ANEXO ÚNICO - Acordo de Nível de Serviço (ANS)

LOTE 5

Serviço de locação e instalação de estrutura de GRID com suporte para backdrop
INCLUINDO iluminação

ITEM

UNID

Serviço

Qtd.
Máx. a ser
adquirida

Qtd.
Mínima

Preço Unitário
Registrado (R$)

GRID para evento de
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18

1

pequeno porte

5

1

304,00

19

1

GRID para evento de
médio porte

5

1

464,50

20

1

GRID para evento de
grande porte

5

1

600,00

Empresa vencedora do(s) item(ns)/lote(s): BUREAU DE EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 24.420.861/0001-97
Endereço: Rua Ernesto de Paula Santos, nº 960 – Empresarial Boa Viagem – Sala 303 –
Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-330
Telefone: (81) 3463-0206 / 3463-0729 / 99849-0200 / 99849-2526
E-mail: renata@bureaudeeventos.com.br / financeiro@bureaudeeventos.com.br
Representante Legal: Renata Calazans de Albuquerque Maranhão Cargo: Diretora de
Planejamento e Operações
RG: 523.575-1 SDS/PE CPF/MF: 022.409.234-07

CLÁUSULA 1 - DA VIGÊNCIA
1.1 - A presente Ata de Registro de preços terá vigência de 20/08/2019 a 20/08/2020.
CLÁUSULA 2 - DOS PREÇOS
2.1 - O TRE/PE monitorará, periodicamente, por meio dos servidores referidos na
CLÁUSULA 10 - DA FISCALIZAÇÃO, os preços dos produtos/serviços, avaliará o mercado
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens/serviços
registrados.
2.1.1 - Na hipótese do item 2.1, caberá ao TRE/PE promover as devidas negociações junto
aos fornecedores.
2.2 - O TRE/PE convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado tornar-se superior, por
motivo superveniente, ao valor praticado no mercado.
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2.2.1 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do
registro, mantendo-se a equação econômico-financeira.
2.2.2 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
2.2.3 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação originária do certame.
2.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso assumido, o TRE/PE poderá:
2.3.1 - 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 (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista
de preços de fabricantes, etc.); e
2.3.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
2.4 - Ultimadas as providências constantes do item 2.3 e não havendo êxito nas
negociações, o TRE/PE deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando
as medidas cabíveis, para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA 3 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia consulta ao TRE/PE, na qual deverão ser informados os números do Pregão, da(s)
Ata(s), do(s) item(ns)/lote(s) que pretende aderir, e anuência da empresa beneficiária,
desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras
contidas na Lei n.º 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892/13.
3.1.1 - A manifestação do TRE/PE fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e
pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da
utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
3.1.1.1 - O estudo de que trata o subitem acima, após aprovação pelo TRE/PE, será
divulgado no Portal de Compras do Governo federal.
3.1.2 - Todas as permissões e pedidos de adesão à ARP devem ser realizados através do
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módulo “Gestão de Ata SRP” do SIASGNet, no Portal de Compras do Governo Federal, em
relação a todos os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG e
demais órgãos que utilizam o SIASG.
3.1.3 - Uma vez autorizada a adesão pelo TRE/PE, o Órgão não participante deverá efetivar a
aquisição/prestação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência
desta Ata.
3.2 - Caberá ao órgão aderente da Ata de Registro de Preços verificar junto ao fornecedor a
capacidade de fornecimento dos materiais/prestação dos serviços.
3.3 - Conforme o estabelecido no § 2º do art. 22 do Decreto n.º 7.892/13, alterado pelo
Decreto n.º 9.488/18, poderá a beneficiária da Ata optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente da adesão, limitado a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens registrados neste instrumento, desde que não se prejudiquem as
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o TRE/PE e, conforme o
caso, Órgãos Participantes.
3.4 - O quantitativo decorrente das Adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
CLÁUSULA 4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 – 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:
4.1.1 – por razão de interesse público; ou
4.1.2 – a pedido do fornecedor.
4.2 - O registro do fornecedor será cancelado pela Administração quando:
4.2.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.2.2 - não retirar e/ou não confirmar o recebimento da respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
4.2.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

Ata de Registro de Preços 39 (0973919)

SEI 0033035-97.2018.6.17.8000 / pg. 4

4.2.4 - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93
ou no artigo 7º da Lei n.º 10.520/02.
4.3 - Nas hipóteses previstas nos subitens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.4, o cancelamento será
formalizado por despacho do TRE/PE, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
4.4 - Na ocorrência do cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas situações descritas
nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocadas as demais empresas registradas
no cadastro de reserva, na ordem de classificação, conforme o disposto no art. 11, II, §§ 1º,
2º e 3º do Decreto nº 7.892/2013.
CLÁUSULA 5 - DO PAGAMENTO
5.1 - Pela perfeita e fiel entrega do objeto licitado, o TRE/PE efetuará o pagamento do preço
proposto pela licitante vencedora, mediante ordem bancária creditada na conta-corrente
28895-0, agência 2811-8 do Banco do Brasil, em até 5 (cinco) dias úteis, na hipótese de o
valor da nota fiscal/fatura ser de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), e em até
10 (dez) dias úteis, para valores superiores, contado da data do atesto pelo TRE/PE na nota
fiscal/fatura, desde que não haja fato impeditivo provocado pela beneficiária da Ata.
5.1.1 - A Secretaria de Orçamento e Finanças deverá conferir toda a documentação referente
à comprovação da quitação das obrigações impostas à beneficiária desta Ata, bem como
efetuar, na fonte, todos os descontos legais.
5.1.2 - Os pagamentos serão proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no
Acordo de Nível de Serviço - ANS (ANEXO ÚNICO da minuta da Ata de Registro de Preços),
o qual define objetivamente os níveis esperados de qualidade da prestação dos serviços e as
respectivas adequações de pagamento.
5.1.3 - Ocorrerá a glosa no pagamento devido à beneficiária da Ata, sem prejuízo das
sanções cabíveis, quando esta não produzir os resultados, deixar de executar, ou não
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, conforme Acordo de
Nível de Serviços - ANS anexo à minuta da Ata de Registro de Preços (ANEXO ÚNICO),
ressalvada a possibilidade de notificação nas primeiras ocorrências, conforme regra contida
no art. 16, da Resolução 23.234/2010 – TSE.
5.2 - O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante da nota
fiscal/fatura, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.
5.2.1 - Eventual mudança no CNPJ do estabelecimento da beneficiária da Ata (matriz/filial)
encarregada da contratação, entre aqueles constantes dos documentos de habilitação, terá
de ser solicitada formal e justificadamente, com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis,
da data prevista para pagamento da nota fiscal.
5.3 - Antes de cada pagamento à beneficiária da Ata, será realizada consulta ao SICAF para
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verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. Constatada a
irregularidade, a gestão contratual notificará a beneficiária da Ata para proceder à
regularização, sob pena de instauração de processo administrativo para aplicação de
penalidade/rescisão da Ata, por descumprimento contratual.
5.4 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a beneficiária da Ata não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pelo TRE/PE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios.

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

N

=

VP

= Valor da parcela a ser paga;

I

= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA 6 - DAS PENALIDADES
6.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º, da Lei nº
10.520/02, a Beneficiária da Ata que:
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
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b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
d.1) considera-se comportamento inidôneo, entre outros:
d.1.1) a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo
após o encerramento da fase de lances.
d.1.2) atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
d.1.3) possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em condições análogas às de escravo, nos moldes da Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
d.1.4) ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do
Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo
de Palermo) e das Convenções da OIT nºs 29 e 105.
e) cometer fraude fiscal;
f) não mantiver a proposta.
6.2 - A Beneficiária da Ata que cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para o TRE/PE;
b) multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, dobrável na reincidência até 2% (dois por cento), respeitado o limite
total de 20% (vinte por cento);
c) multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial do objeto;
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d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
TRE/PE, pelo prazo de até dois anos;
e) impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, conforme previsto no art. 7º, da Lei n.º 10.520/02;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Beneficiária da Ata ressarcir o TRE/PE pelos prejuízos causados.
6.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, as
empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
6.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Beneficiária da Ata,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93, e subsidiariamente a Lei n.º
9.784/99.
6.4.1 - A aplicação das multas a que alude esta Ata não impede que a Administração cancele
o registro da Beneficiária da Ata, rescinda unilateralmente a contratação e aplique as outras
sanções previstas no Edital, nesta Ata de Registro de Preços e demais disposições legais.
6.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
6.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA 7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - A despesa decorrente da aquisição, objeto do presente certame, está vinculada à
classificação conforme detalhamento abaixo e que apresenta disponibilidade orçamentária
para o seu atendimento:
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AÇÃO

084609 - Julgamento de Causas e
Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral - no Estado de Pernambuco

ESFERA FONTE

1

0100

NATUREZA DA
DESPESA
3390.39.22- OST
Pessoa Jurídica
Exposições,
Congressos
Conferências

PLANO
INTERNO
/
e

AOSA
EVENTO

CLÁUSULA 8 - DO PREÇO
8.1 - Pelo fornecimento dos materiais, o TRE/PE pagará à beneficiária da Ata a importância
indicada como preço unitário do(s) item(ns) constante(s) desta Ata de Registro de Preços
resultante do Edital que originou a presente Ata, multiplicada pela quantidade do(s)
material(is) adquirido(s) indicado(s) na Nota de Empenho.
CLÁUSULA 9 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1 - Os prazos e demais condições de execução dos serviços encontram-se dispostos no
Termo de Referência (ANEXO I) do Edital que originou a presente Ata.
CLÁUSULA 10 - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 - Os servidores do TRE/PE especialmente designados para acompanhar e fiscalizar a
execução da Ata de Registro de Preços constam do processo SEI indicado no preâmbulo do
Edital que originou a presente Ata.
CLÁUSULA 11 - DAS OBRIGAÇÕES DO TRE/PE
11.1 - São obrigações do TRE/PE:
11.1.1 - enviar as solicitações de agendamento dos eventos na forma disposta no Termo de
Referência (ANEXO I) do Edital que originou a presente Ata;
11.1.2 - atestar as notas fiscal/fatura e efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados
no Edital, desde que não haja nenhum impedimento legal para o fato;
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11.1.3 - acompanhar e fiscalizar a execução do Registro de Preços por meio dos servidores
indicados pelo TRE/PE, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;
11.1.4 - arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços no
Diário Oficial da União, bem como das notas de empenho emitidas, que será providenciada
pela Administração até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do Parágrafo Único do art. 61
da Lei n.º 8.666/93;
11.2 - A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do produto
adjudicado constante nesta Ata de Registro de Preços.
11.3 - Assinada a Ata de Registro de Preços e publicado o seu extrato no D.O.U, é facultado à
Administração emitir nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, que, junto ao
Edital e seus anexos, terão força de Contrato.
CLÁUSULA 12 - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA
12.1 - Será de responsabilidade da beneficiária da Ata a entrega/prestação do objeto a ela
adjudicado, de acordo com a especificação do Edital, na forma do Termo de Referência
(ANEXO I), obedecendo a todas as condições estabelecidas no Edital, bem como as
oferecidas em sua proposta.
12.2 - Constituirão ainda obrigações da(s) beneficiária(s) da ata:
a) prestar os serviços, conforme prazos e condições constantes do Termo de Referência
(ANEXO I) do Edital que gerou o presente instrumento;
b) comunicar ao TRE/PE qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se considerar
perfeita a notificação realizada no endereço apresentado durante o Pregão;
c) manter as condições de sustentabilidade exigidas para o certame, durante toda a
execução da Ata, o que será verificado durante toda sua a vigência;
d) apresentar a declaração de atendimento aos requisitos de sustentabilidade previstos no
Capítulo - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE, para fins de análise pelo setor
demandante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da assinatura da Ata de
Registro de Preços;
d.1) o setor demandante poderá realizar diligências para verificar a adequação do objeto
ofertado ao exigido no instrumento convocatório quanto ao disposto no capítulo dos
Critérios de Sustentabilidade;
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e) informar ao TRE/PE qualquer mudança na situação jurídica de optante do SIMPLES, na
forma da Instrução Normativa SRF n.º 1.234/12, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se
for o caso;
f) manter, durante toda a execução do objeto licitado, em compatibilidade com as
obrigações assumidas por ela, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei n.º 8.666/93.
g) trabalhar em perfeita integração com a equipe da ASCAI - Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE, no sentido de otimizar a troca de informações e
facilitar a solução dos problemas.
g.1) no caso de divergência ou dúvida, a critério do gestor da Ata, poderá ser feita reunião,
marcada com antecedência de 2 (dois) dias úteis, para exposição dos serviços, permitindo
que sejam sanadas as dúvidas de modo a não prejudicar o planejamento e execução do
evento.
g.2) para dirimir dúvidas que porventura surjam, os servidores da ASCAI - Assessoria de
Cerimonial e Assuntos Institucionais estarão à disposição das empresas para este fim pelos
telefones (81) 3194-9374/9373/9372 e/ou e-mail ascai@tre-pe.jus.br.
h) prestar os serviços em sua totalidade em cada data, horário e local determinados pelo
Gestor da Ata de Registro de Preços, conforme Ordem de Serviço do setor requisitante.
i) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas,
horários e local de realização dos serviços, constantes do Termo de Referência (ANEXO I) do
Edital que originou a presente Ata;
j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas os seus
empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias, assegurando-lhes as demais exigências para o exercício das atividades;
k) indicar um preposto, a quem o gestor deste Registro de Preços se reportará, o qual deverá
atuar de forma ágil na organização e coordenação dos serviços sob a responsabilidade da
beneficiária do Registro de Preços, fornecendo número de celular da pessoa responsável
para sanar quaisquer problemas no próprio dia do evento;
l) comunicar ao TRE-PE toda e qualquer irregularidade ocorrida e observada na execução
dos serviços;
m) arcar com todos os custos que incorram ou venham a incorrer sobre o objeto licitado,
inclusive fretes e/ou despesas com envio de material, bem como eventuais custos com
disponibilização de pessoal para a prestação de serviços objeto da presente Ata;
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12.3 - Todo o pessoal utilizado na prestação dos serviços deverá ser vinculado à Beneficiária
da Ata, única e exclusiva responsável pelo pagamento da sua remuneração, assim como por
todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e tributários incidentes.
12.4 - Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que
incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de
sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da beneficiária da Ata.
CLÁUSULA 13 - DA RESCISÃO
13.1 - A inexecução total ou parcial da presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão
da compra, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento,
mediante formalização e assegurados o contraditório e a ampla defesa.
13.1.1 - Constituem motivos para a rescisão da Ata:
I - inadimplemento da beneficiária da Ata, caracterizado nas seguintes hipóteses:
a) não-cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas desta Ata, especificações,
projetos ou prazos;
b) subcontratação total ou parcial de seu objeto, associação da beneficiária da Ata com
outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação,
ressalvadas as subcontratações permitidas neste Contrato, até o limite de 40% (quarenta
por cento) do total do serviço, nos termos do art. 72 da Lei n.º 8.666/93;
c) cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei n.º 8.666/93;
d) desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, assim como a de seus superiores;
e) descumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis;
f) a decretação de falência ou instauração de insolvência;
g) a dissolução da sociedade;
h) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução da Ata de Registro de Preços.
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II - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
TRE/PE, e exaradas no processo administrativo a que se refere esta Ata de Registro de
Preços;
III - ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução das compras oriundas desta Ata de Registro de Preços.
13.1.2 - No caso de rescisão da compra, sem culpa da beneficiária da Ata, caberá, a esta, o
valor referente à execução desta Ata de Registro de Preços até a data da dissolução do
vínculo contratual, conforme disposto no art. 79, § 2º, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA 14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - O Foro da Justiça Federal desta Capital é o competente para dirimir eventuais litígios
decorrentes da contratação.
14.2 - Aplica-se à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços e, em especial aos
casos omissos, a Lei n.º 8.666/93 e alterações, bem como, no que couber, a legislação
aplicável ao caso concreto.

Recife, 19 de agosto de 2019.

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Alda Isabela Saraiva Landim Lessa
Diretora-Geral
CPF/MF 698.022.204-00

BENEFICIÁRIA DA ATA - ____________________________________
BUREAU DE EVENTOS LTDA – ME
Renata Calazans de Albuquerque Maranhão
CPF/MF 022.409.234-07
Ata de Registro de Preços 39 (0973919)

SEI 0033035-97.2018.6.17.8000 / pg. 13

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

ANEXO ÚNICO

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS

1º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS

Indicador

Índice de cumprimento dos Serviço de fornecimento de coffee
break (itens 1 a 5), totalidade da entrega.

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Disponibilização do cardápio mínimo alimentação;
Disponibilização do cardápio mínimo bebidas;
Disponibilização de água mineral com selo INMETRO.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Ata de Registro de Preços 39 (0973919)
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Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Se X = 3 Será aplicado o desconto de 30% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto.
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
2º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS
Índice de cumprimento do Serviço de confecção e fornecimento
Indicador de Arranjos de Flores naturais (itens 6,7,8 e 9), totalidade da
entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Quantitativo e qualidade das folhagens e flores de acordo com o previsto no edital
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
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QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
3º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS

Indicador

Índice de cumprimento do serviço de recepcionista de evento
(item 10), totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Apresentação visual e comportamento da equipe em conformidade com o previsto no edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
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nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
4º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

Indicador

Índice de cumprimento do Serviço de registro fotográfico
(itens 11 e 12), totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Disponibilização de equipamento de contingência para substituição. Tempo máx. 30
minutos.
Registro dos momentos mais importantes do evento, conforme orientação do contratante.
Qualidade da imagem e da impressão em conformidade com o exigido em edital.
Qualidade do álbum em conformidade com o exigido em edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE.
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
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Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
5º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

Indicador

Índice de cumprimento do Serviço de registro audiovisual e
reportagem de eventos (itens 13,14 e 15), totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Disponibilização de equipamento de contingência para substituição. Tempo máx. 30
minutos.
Registro dos momentos mais importantes do evento, conforme orientação do contratante.
Produto final da edição em conformidade com o solicitado pelo contratante.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
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Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
6º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

Indicador

Índice de cumprimento do serviço de Mestre de Cerimônias item 16, totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Apresentação com voz clara e locução perfeita
Executar a solenidade com desenvoltura e segurança, discrição, sobriedade e postura
profissional,
Trajar terno em tons escuros (preto, azul-marinho ou grafite) e gravata discreta.
Atender a todas as exigências previstas no edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:

Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
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Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
7º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

Indicador

Índice de cumprimento do serviço de credenciamento –item
17, totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Disponibilização de equipamentos de contingência para substituição. Tempo máx. 30
minutos.
Perfeito funcionamento de todos os equipamentos, em conformidade com o previsto no
edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
8º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS
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Índice de cumprimento do serviço de locação de estrutura de
Indicador GRID como suporte para backdrop e iluminação – itens 18, 19 e
20, totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Apresentação visual dos GRIDs e iluminação em conformidade com o previsto no edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
9 º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS
Índice de cumprimento do serviço de Serviço de locação de
espaço/auditório com equipamento audiovisual e fornecimento
Indicador de coffee break para eventos
(Itens 21 e 22), totalidade da entrega.
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Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Estado de conservação das instalações físicas;
Iluminação, climatização, ar e pé direito;
Acesso ilimitado à internet wireless;
Espaço para telão;
Sistema de som com caixas acústicas;
Tablado;
Mesas de apoio;
Púlpito;
Cadeiras e montagem;
Bandeiras;
Mesas, montagem e toalhas;
Toaletes;
Sala VIP;
Chave com armário;
Espaço para credenciamento;
Espaço para circulação de participantes;
Elevadores;
Divisão de espaços e isolamento acústico;
Substituição de equipamentos com defeito e disponibilidade de equipamento de
contingência. Tempo máx. de substituição 30 minutos;
Vagas de estacionamento;
Lixeiras;
Saídas de emergência e equipamento de segurança;
Acesso e instalações para portadores de necessidades especiais;
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Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Equipamento de som de mesa analógica ou digital;
Operação do equipamento;
Microfones com fio e pedestal;
Microfones sem fio;
Microfone headset;
Microfone lapela;
Projetor data-show;
Telão;
Mouse passador de slides;
Flip chart com pincéis;
Porta-banner;
Disponibilização de equipamento de contingência para substituição. Tempo máx. 30
minutos.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador e não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 10% no valor referente ao pacote de serviços previsto;
Se X = 3 ou X = 4 ou X = 5 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao
pacote de produtos previsto;
Se X = 6 Será aplicado o desconto de 30% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto. Sem prejuízo do procedimento cabível para apuração de descumprimento
contratual.
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
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Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
10º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

Indicador

Índice de cumprimento do serviço de Locação de projetor –
ITENS 23, 24 e 25, totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Disponibilização de equipamentos de contingência para substituição. Tempo máx. 30
minutos.
Perfeito funcionamento de todos os equipamentos, em conformidade com o previsto no
edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
11º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS
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Índice de cumprimento do Serviço de locação de
Indicador equipamento, instalação e transmissão simultânea de som e
vídeo em telão de LED - item 26, 27 e 28, totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Transmissão sem cortes;
Transmissão sem paralisações ou quaisquer outras falhas.
Disponibilização de equipamento de contingência para substituição. Tempo máx. 30
minutos.
Perfeito funcionamento do serviço, em conformidade com o previsto no edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................
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12º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

Indicador

Índice de cumprimento do Serviço de locação de cadeiras de
acrílico - itens 29 e 30, totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Disponibilização de equipamento de contingência para substituição. Tempo máx. 30
minutos.
Perfeito estado de conservação das cadeiras, em conformidade com o previsto no edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
.......................................................................................................................................

Ata de Registro de Preços 39 (0973919)

SEI 0033035-97.2018.6.17.8000 / pg. 26

13º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

Indicador

Índice de cumprimento do Serviço de locação de cadeiras de
Plástico – itens 31, 32 e 33, totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Disponibilização de equipamento de contingência para substituição. Tempo máx. 30
minutos.
Perfeito estado de conservação das cadeiras, em conformidade com o previsto no edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
Ata de Registro de Preços 39 (0973919)
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.......................................................................................................................................
14º ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

Indicador

Índice de cumprimento do Serviço de locação de poltrona e
tapete - itens 34, 35,36 e 37, totalidade da entrega

Finalidade: Assegurar o recebimento de todos os serviços contratados no dia estabelecido,
levando em consideração a margem de tolerância por item componente do serviço.
Requisitos:
Atendimento ao horário marcado para disponibilização do serviço;
Disponibilização de equipamento de contingência para substituição. Tempo máx. 30
minutos.
Perfeito estado de conservação do material, em conformidade com o previsto no edital.
Meta a cumprir: 100% dos itens constantes do serviço contratado no Lote.
Instrumento de Medição: Planilha de Cálculo gerenciada pela Assessoria de Cerimonial e
Assuntos Institucionais do TRE-PE
Métrica: (QIS – QIES) = X
Unidade – Itens componentes do serviço
QIS – Quantidade de itens do serviço;
QIES – Quantidade de itens entregues satisfatoriamente.
Faixas de ajustes no pagamento:
Se X = 0 Não haverá desconto;
Se X = 1 A empresa será notificada sobre o não cumprimento do indicador, não será aplicado
nenhum redutor no pagamento.
Se X = 2 Será aplicado o desconto de 20% de desconto no valor referente ao pacote de
produtos previsto;
Periodicidade: Por evento. Entrega parcelada.
Responsável pela Mensuração: Gestor Administrativo da Contratação.
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Documento assinado eletronicamente por ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a)
Geral, em 19/08/2019, às 12:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Renata Calazans de Albuquerque Maranhão CPF/MF: 022.409.234-07- BUREAU DE EVENTOS LTDA - ME, Usuário Externo, em 20/08/2019, às
09:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trepe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0973919 e o código CRC C705D6F0.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 24/2015 - TRE/PB; Processo SEI nº 376463.2019.6.15.8000; CONTRATANTE: TRE-PB, CNPJ 06.017.798/0001-60; CONTRATADA:
ALERTA SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 04.427.309/0001-13; OBJETO: Prorrogar a vigência do
Contrato nº 24/2015 - TRE/PB, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do dia 04/11/2019;
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, bem como na cláusula décima sétima
do contrato original e foi celebrado de acordo com o contido nos autos do Processo SEI nº
3764-63.2019.6.15.8000; DATA DA ASSINATURA: 20/08/2018; SIGNATÁRIOS: Valter Félix da
Silva, pelo Contratante, Cristiane de Souza Ramos, pela Contratada.

.

.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019

.

Nº PAD 1297/2017 - Originário do Contrato 04/2017. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ. Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ da Contratada:
02.558.157/0001-62. Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de acesso
IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do TRE-PR e a rede mundial
de computadores - INTERNET. Valor: R$ 68.108,40. Fundamento Legal: artigo 57, inciso II
da Lei 8.666/93. Vigência: 01/08/2019 a 31/07/2021. Data de Assinatura: 29/07/2019.

.

.

.

29
30
31
32
33
34
35
36
37

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA-GERAL

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SERVIÇO

UNID

11
12
13
14

1 (um) fotógrafo
2 (dois) fotógrafos
1 (um) cinegrafista
1 (um) cinegrafista e 1 (um)
repórter
2 (dois) cinegrafistas e 1 (um)
repórter
Locação, instalação e operação
de projetor multimídia para
evento de pequeno porte
Locação, instalação e operação
de projetor multimídia para
evento de médio porte
Locação, instalação e operação
de projetor multimídia para
evento de grande porte

1
1
1
1

6
15
4
4

1

10

994,00

1

5

301,00

1

2

570,00

1

2

904,00

15
23
24
25

QUANTIDADE
MÁXIMA
REGISTRADA

PREÇO
UNITÁRIO
REGISTRADO
(R$)
666,00
1.430,00
568,00
842,00

.

.

.

.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 36/19. PROCESSO SEI N º: 003303597.2018.6.17.8000, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 31/19- Eletrônico. OBJETO:
registro de preços para eventual fornecimento de material, conforme tabela abaixo.
BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): FORUM EVENTOS EIRELI - EPP, CNPJ: 13.020.511/0001-17,
VIGÊNCIA: 20/08/2019 a 20/08/2020. DATA DE ASSINATURA: 19/08/2019.

.

.

.

.

.

.

.

SERVIÇO

UNID

1

Fornecimento de coffee break
para 10 (dez) pessoas
Fornecimento de coffee break
para 20 (vinte) pessoas
Fornecimento de coffee break
para 30 (trinta) pessoas
Fornecimento de coffee break
para 40 (quarenta) pessoas
Fornecimento de coffee break
para 50 (cinquenta) pessoas
Espaço/Auditório
para
50
(cinquenta) pessoas
Espaço/Auditório
para
300
(trezentas) pessoas

1

10

1

10

545,00

1

5

773,00

1

20

1.213,00

1

4

4.025,00

2
3
4
5
21
22

QUANTIDADE
MÁXIMA
REGISTRADA

.

.

PREÇO
UNITÁRIO
REGISTRADO
(R$)
250,00

.

6

4.400,00

1

2

15.890,00

.

.

.

.

.

10
17
26
27
28

SERVIÇO

Recepcionista para Evento
Credenciamento Automatizado
para eventos
Transmissão em telão para
evento de pequeno porte
Transmissão em telão para
evento de médio porte
Transmissão em telão para
evento de médio porte

UNID

1

2

750,00

1

2

1.200,00

1

1

7.500,00

1

10

78,00

1

6

92,47

1

4

152,46

m²

100

26,43

MATERIAL

UNID

18

GRID para evento de pequeno
porte
GRID para evento de médio
porte
GRID para evento de grande
porte

1

5

1

5

464,50

1

5

600,00

19
20

QUANTIDADE
MÁXIMA
REGISTRADA

PREÇO
UNITÁRIO
REGISTRADO
(R$)
304,00

ITEM

SERVIÇO

UNID

6

Arranjo de flores médio para
hall de entrada
Arranjo de flores grande por
metro linear para mesa de
honra
Arranjo de flores grande para
mesa de hora
Serviço de fornecimento e
confecção de coroa de flores
naturais para evento fúnebre

1

20

1

10

324,90

1

10

636,00

1

5

314,90

7
8
9

QUANTIDADE
MÁXIMA
REGISTRADA

PREÇO
UNITÁRIO
REGISTRADO
(R$)
327,90

.

ITEM

16

SERVIÇO

Mestre de Cerimônia

UNID

QUANTIDADE
MÁXIMA
REGISTRADA

1

6

PREÇO
UNITÁRIO
REGISTRADO
(R$)
848,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

QUANTIDADE
MÁXIMA
REGISTRADA

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 33/19. PROCESSO SEI N º: 0010387-26.2018.6.17.8000
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 03/19- Eletrônico. OBJETO: registro de preços para
eventual fornecimento de material, conforme tabela abaixo. BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS):
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA, CNPJ: 75.395.665/0001-40, VIGÊNCIA:
26/08/2019 a 26/08/2020. DATA DE ASSINATURA: 13/08/2019.

PREÇO
UNITÁRIO
REGISTRADO
(R$)
173,00
4.350,00

1
1

40
3

1

6

930,00

1

2

1.590,00

1

2

3.690,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019082200122

895,00

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 37/19. PROCESSO SEI N º: 003303597.2018.6.17.8000, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 31/19- Eletrônico. OBJETO:
registro de preços para eventual fornecimento de material, conforme tabela abaixo.
BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ:
17.325.974/0001-48, VIGÊNCIA: 20/08/2019 a 20/08/2020. DATA DE ASSINATURA:
19/08/2019.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 38/19. PROCESSO SEI N º: 003303597.2018.6.17.8000, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 31/19- Eletrônico. OBJETO:
registro de preços para eventual fornecimento de material, conforme tabela abaixo.
BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA EIRELI, CNPJ:
17.963.709/0001-95, VIGÊNCIA: 20/08/2019 a 20/08/2020. DATA DE ASSINATURA:
19/08/2019.
ITEM

3

ITEM

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

.

1

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

.

1

445,00

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 40/19. PROCESSO SEI N º: 003303597.2018.6.17.8000, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 31/19- Eletrônico. OBJETO:
registro de preços para eventual fornecimento de material, conforme tabela abaixo.
BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): AZURE EVENTOS E PROJETOS Ltda- ME, CNPJ:
24.685.031./0001-91, VIGÊNCIA: 20/08/2019 a 20/08/2020. DATA DE ASSINATURA:
19/08/2019.
.

ITEM

6

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

.

1

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 39/19. PROCESSO SEI N º: 003303597.2018.6.17.8000, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 31/19- Eletrônico. OBJETO:
registro de preços para eventual fornecimento de material, conforme tabela abaixo.
BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): BUREAU DE EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: 24.420.861/0001-97,
VIGÊNCIA: 20/08/2019 a 20/08/2020. DATA DE ASSINATURA: 19/08/2019.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 35/19. PROCESSO SEI N º: 003303597.2018.6.17.8000, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 31/19- Eletrônico. OBJETO:
registro de preços para eventual fornecimento de material, conforme tabela abaixo.
BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): RRE PRODUTORA LTDA, CNPJ: 11.468.883/0001-85,
VIGÊNCIA: 20/08/2019 a 20/08/2020. DATA DE ASSINATURA: 19/08/2019.
ITEM

Locação e arrumação de
cadeiras de ACRÍLICO com 50
(cinquenta) unidades
Serviço de locação e arrumação
de cadeiras de ACRÍLICO com
100 (cem) unidades
Locação e arrumação de
cadeiras de PLÁSTICO com 300
(trezentas) unidades
Locação e arrumação de
cadeiras de PLÁSTICO com 500
(quinhentas) unidades
locação e arrumação de cadeiras
de PLÁSTICO com 3000 (três
mil) unidades
Locação e arrumação de
poltrona de 1 lugar
Locação e arrumação sofá de 2
lugares
Locação e arrumação sofá de 3
lugares
Locação
de
tapete
para
eventos

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

.

Nº 162, quinta-feira, 22 de agosto de 2019

.

.

.

.

.

ITEM

MATERIAL

UNID

01

Mesa de trabalho 1000 x 600 x
740 mm 740
mm 740 mm
Mesa de trabalho 1200 x 600 x
740 mm
Mesa 600x600mm
Mesa de reunião retangular

Un

100

Un

70

314,00

Un
Un

30
10

211,00
603,00

02
03
04

122

Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 39/19 (0978013)

QUANTIDADE
MÁXIMA
REGISTRADA

PREÇO
UNITÁRIO
REGISTRADO
(R$)
279,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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