SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SJPA-SELIT
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019
PROCESSO Nº 0000754-36.2019.4.01.8010
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2019

A União, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, com registro no CNPJ/MF
nº 05.421.948/0001-34 e sede na Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro do Umarizal, cidade de Belém-PA, neste ato representada pelo Diretor da
Secretaria Administrativa, Sr. José Luiz Miranda Rodrigues, no uso de suas atribuições, resolve REGISTRAR O PREÇO ofertado pelo fornecedor abaixo
relacionado, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002; Lei 8.078/90 (Código do Consumidor), e dos Decretos nº 7.892/13, 5.450/05
e 3.722/01, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª
Região e Processo Administrativo nº 0000754-36.2019.4.01.8010, conforme quadro abaixo:

Objeto: Fornecimento, com instalação, de Placas de Sinalização.
Fornecedor: H DE F PIRES SERVIÇOS
CNPJ: 18.655.861/0001-73
Endereço: Travessa dois de março, 94 - águas brancas - Ananindeua/PA
Representante Legal: Helen de Fátima Pires
Telefone: (91) 98124-7218

– CPF: 952.401.032-91

E-mail: hpcomercioeservicos@gmail.com

Item

Especificação

Local de Entrega

Qtde

Un

Marca

Valor unitário
registrado
(R$)

01

Confecção e instalação de
placas em ACRÍLICO
ADESIVADO
ESPESSURA
2MM,
MEDINDO 35CM DE
LARGURA POR 12CM DE
ALTURA. Textos e marca
em vinil adesivo recortado,
(da marca 3M 7725 ou
similar)
Composta
de
símbolo, sigla do órgão na
fonte Calibri Bold e sigla do
setor
em
fonte
Calibri.Tamanho da fonte e
espaçamento compatíveis
com o tamanho da placa.

Belém

250

Un

HP

14,38

02

Confecção e instalação de
placas em ACRÍLICO
MEDINDO 1,0 M DE
largura POR 1,0 M DE
ALTURA. Textos e marca
em vinil adesivo recortado,
(da marca 3M 7725 ou
similar)
Composta
de
símbolo, sigla do órgão na
fonte Calibri Bold e sigla do
setor em fonte Calibri .
Tamanho da fonte e
espaçamento compatíveis
com o tamanho da placa.

Belém

20

Un

HP

150,00

Belém

20

Un

HP

34,59

03

Confecção e instalação de
placas alumínio e números
adesivados
com
tinta
FOTOLUMINESCENTE
Ref. C3748 (referencia
Brady do Brasil ou similar)
MEDINDO 30CM DE
LARGURA POR 30CM DE
ALTURA. Textos e marca
em vinil adesivo recortado,
(da marca 3M 7725 ou
similar)
Composta
de
símbolo, sigla do órgão na
fonte Calibri Bold e sigla do

setor em fonte Calibri .
Tamanho da fonte e
espaçamento compatíveis
com o tamanho da placa.

04

PLACAS EDUCATIVASCOLETA SELETIVA –
Fabricação: PVC, 1 mm
dimensões: 80x35cm; Arte
em vinil adesivo recortado,
(da marca 3M 7725 ou
similar) fixação: fita adesiva
dupla
face
de
alto
desempenho

Belém

40

Un

HP

37,88

Belém

01

Un

HP

2.899,98

Belém

50

Metro

HP

20,75

TOTEM DE SOLO NÃO
INTERATIVO (interno)
com MAPA GERAL –

05

06

As superfícies horizontais
ou inclinadas (até 15% em
relação ao piso) contendo
informações em Braille,
planos e mapas táteis devem
ser instaladas à altura entre
0,90 m e 1,10 m. Para
permitir a aproximação
frontal de uma pessoa em
cadeira de rodas, os mapas
devem
possuir
uma
reentrância na sua parte
inferior com no mínimo
0,30 m de altura e 0,30 m de
profundidade.
Estrutura
principal: corpo em caixa
em mdf, com espessura
mínima
das
placas
componentes de 2,0 cm,
revestidas com pintura em
esmalte automotivo, sobre
primer, cor alumínio. Mesa
em placa de acrílico,
espessura 5mm, cor branco
leitoso,
fixada
sobre
contraplaca em mdf com
fita
dupla-face
de.
Dimensões: 0,6 m de altura
por 1,20 m de largura.
Verificar
detalhamento
constante
de
projeto
executivo.
Texto:
Informação dos setores com
letras em alto relevo, a
partir do recorte eletrônico
de chapa de 1,0 mm de
espessura e de cor fosca, em
cor preta. Confeccionadas
em acrílico, usinadas em
fresa CNC, coladas à base
em acrílico cor branco por
meio de resina catalisada.
Texto em Braille: Filme de
PVC
adesivo
para
impressão em Braille na cor
preta. As composições
deverão
seguir
os
parâmetros estipulados pela
ABNT NBR 9050:2015. Os
substratos devem apresentar
ductilidade para fixação
permanente dos dots de
Braille, que são aplicados
por interferência mecânica.
FAIXAS
SINALIZADORAS
DE
SEGURANÇA – Faixa em
adesivo
vinil
jateado
contendo
emblema
da
Justiça Federal conforme
Manual no Anexo 1 com
5cm de largura e 160 cm de
comprimento, para as portas
de vidro a serem instaladas
a 1,50m do piso em toda
extensão da porta.

07

PLACAS DE PORTA
PARA JUIZES – Placas
em acrílico 2.4 mm
MEDINDO 30CM DE
LARGURA POR 20CM DE
ALTURA. Textos e marca
em vinil adesivo recortado,
(da marca 3M 7725 ou
similar)
Composta
de
símbolo, sigla do órgão na
fonte Calibri Bold e sigla do
setor
em
fonte
Calibri.Tamanho da fonte e
espaçamento compatíveis
com o tamanho da placa,
com base móvel para peça
com nome dos juízes.

Belém

50

Un

HP

21,90

08

PLACAS
TIPO
DIRETIVAS – placa de
sinalização suspensa em
ACRÍLICO;
dimensões:
80x35cm; fixação: cabo de
aço, fixado no perfil da
estrutura
do
forro;
espessura:
01mm
(um
milímetro); Composta de
símbolo, sigla do órgão na
fonte Calibri Bold e sigla do
setor
em
fonte
Calibri.Tamanho da fonte e
espaçamento compatíveis
com o tamanho da placa.

Belém

10

Un

HP

178,90

09

PLACAS
DE
PICTOGRAMA
em
alumínio 1 mm bandeira
medindo 15 cm x 30, arte
dupla face com pictogramas
vinil verde fosforescente em
recorte eletrônico, conforme
o modelo a ser apresentado
e instalada com parafusos.

Belém

50

Un

HP

11,69

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura no presente documento, não admitida
prorrogação.
A proposta da empresa fornecedora, bem como o edital e anexos do Pregão acima citado, integram esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição.
A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus
Anexos, não podendo alegar desconhecimento de quaisquer obrigações e penalidades.
As especificações completas dos itens registrados constam do Anexo I do Edital citado.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame,
mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto nº 7.892/13, e na Lei nº 8.666/93.
O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo
administrativo específico, nos termos das disposições contidas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.
A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS PENALIDADES” do edital.
Integram a presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o Edital, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
Os preços serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação em vigor.
Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor, detentor da Ata, serão divulgados no portal da internet
www.comprasnet.gov.br.
A ata de Registro de Preços, objeto do referido Pregão, e os eventuais termos dela decorrentes serão publicados no portal www.jfpa.jus.br.
As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas na cidade de Belém, no Foro Federal, com renúncia expressa de qualquer outro.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto n° 3.555/00, do Decreto
nº 7.892/13, do Decreto nº 3.722/01, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam eletronicamente este instrumento o ordenador de despesa da
Seção Judiciária do Pará e o fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais.

José Luiz Miranda Rodrigues

Helen de Fátima Pires

Diretor da Secretaria Administrativa

Representante Legal

Contratante

Contratada

Documento assinado eletronicamente por Helen de Fatima Pires, Usuário Externo, em 06/09/2019, às 17:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por José Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em 09/09/2019, às 10:23 (horário de
Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
8819860 e o código CRC D5B98FFB.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 3.872/2015; Espécie: 4º Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso de Área nº.
02/2015; Cedente: TRT da 19ª Região, CNPJ: 35.734.318/000180; Cessionária: PROTRT19,
CNPJ: 07.175.139/000115; Objeto do aditivo: prorrogar o ajuste, pelo prazo de 12 meses,
a contar de 1.9.2019; Em razão do estabelecido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta
do Ajuste, fica revisado o valor mensal do rateio referente às despesas com manutenção,
conservação, fornecimento de água e energia elétrica, vigilância e taxas ou quotas
condominiais, bem como de outras despesas operacionais advindas de seu funcionamento,
para R$ 1.110,00; a contar de 1.9.2019; Assinatura: 16/08/2019; Signatários: Desa. Anne
Helena Fischer Inojosa, Presidente do TRT 19ª Região e a Sra. Maria do Socorro Alécio
Barbosa, pelo PROTRTXIX.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 1.157/2018; Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato TRT 19ª SJA 023/2017;
Contratante: TRT da 19ª Região; CNPJ: 35.734.318/000180; Contratada: VELOO NET LTDA;
CNPJ: 08.059.661/000102; Objeto do Aditivo: Fica estabelecido o reequilíbrio econômico
financeiro desta avença, sendo promovida a majoração da velocidade de internet
contratada para 200 mbps e a redução do valor mensal pago para R$ 1.813,03 , com
vigência a partir de 1.9.2019; Base Legal: Lei n.10.520/2002, no Decreto n. 5.450/2005 e
subsidiariamente a Lei n. 8.666/93, combinada com as demais normas de direito aplicáveis
à espécie; Assinatura: 04/09/2019; Signatários: Desa. Anne Helena Fischer Inojosa,
Presidente do TRT 19ª Região, e a Sra. Valanna Belém Cavalcante Hermenegídio, pela
contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIAGERAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
8085/2019. , publicada no D.O.U de 26/08/2019 . Objeto: Contratação de empresa
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