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Estudo Técnico Preliminar 54/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: Proad 935/2022

2. Estudo Técnico Preliminar DOD 002/2022

 

IDENTIFICAÇÃO

Demanda (descrição resumida)

Contratação de serviço de
fornecimento de Buffet para coffe
break e coquetel, com entrega
agendada, para atender as atividades
desenvolvidas pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 19ª Região e pela
Escola Judicial , conforme condições,
quantidades e exigências
estabelecidas no projeto Básico.

Data de proposição 17/02/2022

Requisitante

Unidade

Escola Judicial do TRT da 19ª Região 
e Secretaria Geral da Presidência

 

Gestores das Unidades

 

Maristela Pellenz Casado

Raul José da Silva Júnior

Servidores responsável

Maristela Pellenz Casado

Raul José da Silva Júnior

Maria Luiza dos Reis Cleto Freire
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Ramal 8240/ 8175/8227/8320

1. NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Descrição da Demanda

Justificativa da Necessidade ou oportunidade de melhoria identificada:

Considerando os trâmites conforme Proad 2981/2020 e Parecer AJ 259
/2021 onde a empresa vencedora do certame solicitou a desobrigação da ata
de registro de preços por não ter condições de assumir o compromisso de
fornecimento de serviço de buffet devido a questões econômicas em
decorrência da pandemia pela COVID19, e tendo em vista o retorno   das
atividades presenciais no ano de 2022 e a previsão de   realização de
solenidades oficiais e, onde  por costume, servem coquetéis e coffee break
respectivamente, todos   realizados em alinhamento com as atividades
institucionais deste Órgão, é que se faz necessário o a contratação de
empresa especializada em serviço de Buffet para coquetel e coffe break.

 

 

1. ALINHAMENTO COM O PLANO ESTRATÉGICO DO TRT DA 19ª REGIÃO

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicador Impacto no indicador

 

Eficiência 
Operacional.

 

Assegurar  a
celeridade e a
produtividade na
p r e s t a ç ã o
jurisdicional.

 

 

Índice de Processos
Julgados – IPJ.

 

 

Colaborar com os
conhecimentos
adquiridos para que o
índice dos processos
julgados esteja dentro
das metas.

 

 

Recursos

 

Promover a melhoria 
da gestão de pessoas 
e da qualidade de
vida

 

iGovPessoas

 

Atingir a faixa 
“aprimorado”, até
2020,   na avaliação do
iGovPessoas (Alinhada
à 
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Resolução CSJT n. 145
de 2014 – Corresponde
À Meta 1 do CSJT)

 

1. PLANO DE AQUISIÇÃO – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTA PREVISTO NO PLANO DE AQUISIÇÃO?

( X ) SIM

 

CÓDIGO: 5308 – EJUD e 11301 - SGP

 

(   ) NÃO *JUSTIFICATIVA:

 

* indicar remanejamento orçamentário na própria unidade ou solicitar recursos suplementares.

 

1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

PARTE INTERESSADA   NOME DO SERVIDOR

Unidade Requisitante EJud19 Maristela Pellenz Casado

Unidade Requisitante SGP Raul José da Silva Júnior
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Unidade Administrativa SA Ana Monteiro

Unidade Administrativa EJUD Adriana Maria Félix de Freitas Carneiro

Soraya Santa Rosa Medeiros

Unidade Técnica SGP Maria Luiza dos Reis Cleto Freire

 

 

 

 

3. Descrição da necessidade

3. A contratação visa atender à demanda dos eventos institucionais oriunda das atividades
regulamentares do TRT19 no biênio 2022/2023,  realizadas pela SGP – Secretaria Geral da
Presidência e pela EJUD19 – Escola Judicial, considerando os trâmites do Proad 2981/2020,
onde a empresa vencedora do certame solicitou cancelamento de sua participação no
mesmo devido a impossibilidade de continuidade do negócio por fatos decorrentes da
pandemia, onde as empresas de eventos foram afetadas de forma direta. Não se logrou êxito
ao contactar com as empresas seguintes, conforme a ordem de classificação. E na
sequência foi realizado a contratação de buffet para três eventos específicos e que já foram
realizados, conforme Proad 5247/2021 e contrato  TRT19/SJA N. 25/2021.

3.1. Os eventos a serem realizados correspondem às solenidades da Ordem do Mérito
Judiciário Trabalhista, comendas, posses, posses da nova Administração do Tribunal,
seminários, congressos e demais eventos promovidos pelo SGP - Secretaria Geral da
Presidência e as ações de treinamentos, cursos, oficinas, palestras, seminários dentre
outros, promovidos  pela EJUD19 - Escola Judicial.

3.2. Como benefício direto, o Tribunal almeja que as aquisições atendam às necessidades
dos seus eventos institucionais, com prestação de serviços de coquetel e coffee break
compostos de produtos de qualidade e preço justo, sendo os coquetéis destinados aos
eventos da Secretaria Geral da Presidência, na realização de solenidades, onde,
costumeiramente,   e o serviços de coffe-breack destinado às capacitações (magistrados e
servidores), onde durante a sua execução, exige-se uma pausa para refeição, a fim de
garantir o seu aproveitamento.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria Geral a Presidência - SGP Raul Jose da Silva Junior

Escola Judicial - EJUD19 Maristela Pellenz Casado
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5. Descrição dos Requisitos da Contratação

 5.1.   A contratação por meio do Sistema de Registro de Preços justifica-se em virtude da
conveniência e pela imprevisibilidade dos pedidos, em conformidade com o art. 3º do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, verbis:

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade
de contratações frequentes;

II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade
de medida ou em regime de tarefa;

  (...)

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração.”

5.2. Os serviços a serem contratados são os descritos na tabela abaixo:

Tabela 01

Ítem Especificação Unidade de 
Fornecimento

1 , com o fornecimento de todo oCoffee break

material e serviço de apoio.

Pessoa

2 Coquetel, com o fornecimento de todo o

material e serviço de apoio.

Pessoa

5.3. Com o objetivo de selecionar a empresa que melhor atenda às necessidades do TST, os
requisitos para aferição da qualidade dos produtos seguirão o definido na avaliação das
amostras, conforme abaixo:

AVALIAÇÃO DAS 
AMOSTRAS

 

Item

 

Sabor

 

Aroma

Aparência  

Textura

Nota 
Média 

por 
itemCor Tamanho Apresentação

1
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2

3
               

4
               

5
               

6
               

7
               

8
               

9
               

10
               

...
               

n[*]
               

 
Nota Média Por 
Avaliador

 

 
Observações:

               n = número do item avaliado[*]

5.3.1. Regras para avaliação:

a) Cada membro da Comissão Avaliadora receberá uma planilha, conforme modelo
acima, para avaliação dos itens quanto aos critérios: sabor, aroma, cor, tamanho,
apresentação e textura;

b) Cada avaliador deverá atribuir nota de 0 a 10 para cada critério;

c) A Nota Média Por Item será calculada através da fórmula: Nm = (S + AR + C + TM

, onde:+ AP + TX) / 6

= nota média por item ;Nm n
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= sabor;S 

AR = aroma;

= cor;C 

= tamanho;TM 

= apresentação;AP 

= textura;TX 

= número de critérios avaliados.6 

d) A Nota Média Por Avaliador será calculada, usando-se a seguinte fórmula: Nmav = 
, onde:[(Nm1) + (Nm2) + (Nm3) + ...)] / Nit

= nota média por avaliador;Nmav 

= nota média por item;Nm 

= número total de itens avaliadoNit 

e) A Nota Final por Licitante será calculada, usando-se a seguinte fórmula: Nfinal =

[(Nmav1) + (Nmav2) + (Nmav3) + ...)] / Nav, onde:

= nota final por licitante;Nfinal 

= nota média por avaliador;Nmav 

= número total de avaliadoresNav .

f) O licitante que não obtiver nota igual ou superior a 8 será desclassificado.

5.4. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes
documentos:

5.4.1. Certidão de Registro e Quitação expedida pelo Conselho Regional de
Nutricionistas, nos termos do art. 18 do Decreto 84.444, de 30 de janeiro de 1980, que
regulamenta o parágrafo único do art. 15 da Lei 6.583, de 20 de outubro de 1978,
comprovando a especialização da licitante na prestação dos serviços objeto da
presente licitação e o atual quadro de nutricionistas responsáveis técnicos do licitante.

5.4.2. Pelo menos um atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços compatíveis com
o objeto da licitação, ou seja que comprove o fornecimento de coquetel e/ou coffee

.break

5.4.2.1.Para o serviço de coquetel entende-se por compatíveis os serviços
prestados em qualquer época ou lugar com um quantitativo de, no mínimo, 30
participantes em um único evento.

5.4.2.2.Para o serviço de coffe-breack entende-se por compatíveis os serviços
prestados em qualquer época ou lugar com um quantitativo de, no mínimo, 20
participantes em um único evento.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Buscou-se atas de registro de preços que atendessem as necessidades do Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª Região para fins de adesão, mas não foi encontrado,  pois esta
apesar de se apresentar como uma solução mais rápida e de menor risco, ante o exposto
tornou-se inviável. 

6.2. Realizou-se uma pesquisa no mercado através da internet buscando   empresas que
prestam esse tipo de serviço e verificou-se a existência de várias. Foram contactadas por
email 13 empresas, das quais 3 confirmaram interesse em participar da coleta de
contribuições para o certame, conforme tabela abaixo:

LICITAÇÃO BUFFET 2022 – PESQUISA DE PREÇOS

COLETA DE CONTRIBUIÇÕES

EMPRESA ´TELEFONE 

DE 

CONTATO

E-MAIL POSIÇÃO

BISTROT 

RECEPÇÕES

(82) 99962-

0521

SEM CONTATO SEM 

RESPOSTA

BUFFET CHEZ 

MARIE

(82) 99313-

2318

(82) 3359-

2318

sac@buffetchezmarie.com.br ENVIOU 

COTAÇÃO

BUFFET 

IMPERIAL

(82) 99951-

2316

buffetimperialexecutivo@gmail.

com

SEM 

RESPOSTA

DANNY ALVES (82) 99656-

5725

drdanny@hotmail.com.br ENVIOU SEM 

ASSINATURA 

E SEM CNPJ

BUFFET ANA 

COSTA

(82) 99665-

5444

buffetanacosta@hotmail.com.br SEM 

INTERESSE

BUFFET 

ISABEL 

PINHEIRO

(82) 99641-

0966

financeiro@izabelpinheiro.com.

br

SEM 

INTERESSE

BUFFET 

SABORAMI

(82) 3241-

6096

buffetsaborami@hotmail.com.

br

ENVIOU 

COTAÇÃO
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LUNAS 

CONFEITARIA

(82) 3025-

(82)3150  

88153628

whatsapp

lunasconfeitaria@hotmail.com SEM 

RESPOSTA

SAN MARTIN 

BUFFET

(82) 9997-

4876

Sanmartin.buffet@hotmail.com.

br

SEM 

RESPOSTA

DOCE MEL (82) 3341-

0000

docemel100@bol.com.br SEM 

RESPOSTA

BUFFET ANA 

WANDERLEY

(82) 3328-

4287

ana@anawanderley.com.br SEM 

RESPOSTA

TOP 7 

CERIMONIAL 

E EVENTOS

(82) 98855-

3091

        whatsapp

SEM CONTATO SEM 

RESPOSTA

RESTAURANTE 

E BUFFET EL 

SHADAY

(82)99936-

5259

felipepbc18@hotmail.com ENVIOU

COTAÇÃO

7. Descrição da solução como um todo

7.1. Depois de analisar possíveis soluções para atender à demanda acima definida reduzimos a
duas possibilidades:
a) Adesão à Ata – Após minuciosa busca não foi encontrada nenhuma ata de registro de preços
capaz de  atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, embora esta
possa se apresentar como uma solução mais rápida e de menor risco, ante o exposto tornou-se
inviável;
b) Licitação para Registro de Preço para futura contratação – Fazer a   própria ata de registro de
preços do TRT19 é uma outra opção, que ensejaria uma proposta bem customizada ao nosso
Regional. Esta solução apresenta muitas vantagens, pois atenderia diretamente às demandas
propostas para o tribunal, haja vista não ser possível prever com exatidão o quantitativo
demandado pela administração e devido à necessidade de contratações frequentes, de acordo com
os eventos realizados.

7.2. Pelas justificativas apresentadas, a solução técnica escolhida é a de licitar através de pregão
eletrônico para formação de ata de registro de preços alinhada com a necessidade da Secretaria
Geral da Presidência e Escola Judicial.  Em função das necessidades institucionais, da natureza da
solução, dos riscos envolvidos na   contratação e dos custos obtidos no levantamento de preços,
recomenda-se a contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de Buffet
tipo coffee break e coquetel para atender às demandas deste Regional, por meio da formação da
ata de registro de preços, e dentro do prazo de validade desta, o fornecedor registrado poderá ser
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convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua
convocação, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da
Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.

7.1.2.  Os serviços serão prestados por demanda, mediante entrega da nota de empenho, na qual
estarão especificados o local e o horário de cada evento, bem como as quantidades que deverão
ser servidas.

7.2.3.  As solicitações serão feitas por e-mail ou, excepcionalmente, por telefone.

7.2.4. O TRT19, conforme o caso, através da SGP ou da EJUD 19,  solicitará a prestação dos 
serviços (coquetel e/ou ) até 72 horas da data prevista para cada evento.coffee break

7.2.5. Excepcionalmente, o pedido de fornecimento de poderá ser feito no dia útilcoffee break 
anterior ao da data marcada para o evento.

7.2.6. A Contratada deverá disponibilizar o fornecimento em até 1 hora antes do início de cada
evento.
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7.2.7.A duração dos eventos é de, aproximadamente, 3h (três horas) para coquetel volante e de 40
(quarenta) minutos para coffee break.

7.3. Da Prestação do serviço

7.3.1.O fornecimento de serviços de coquetel será do tipo volante, incluindo ilhas de apoio,
garçons em traje de gala e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, réchauds,
guardanapos, talheres, etc.) com qualidade compatível com o nível de representatividade deste
Tribunal.

7.3.2. A quantidade de alimentos a ser servida deve adequar-se ao número de convidados
indicado para cada evento, não devendo denotar escassez. Ficam estabelecidos como
quantitativos mínimos de fornecimento: 10 salgados e 5 doces por participante e bebidas à
vontade, dentro do horário de duração do evento.

7.3.3. Materiais que deverão ser utilizados na prestação dos serviços:

Pratos e talheres;
Guardanapos de papel liso e de 1ª qualidade;
Réchauds de tamanhos variados;
Samovar;
Suqueiras;
Travessas, bandejas de inox ou prata;
Jarras térmicas;
Taças, copos de vidro ou cristal;
Xícaras de chá e/ou café, a depender do evento;
Gelo e caixa térmica;
Toalhas para forragem das mesas e/ou pranchões;
Fornos e/ou fogões, fritadeiras;

7.3.4. Para os eventos de coquetel volante, os itens do cardápio deverão ser servidos por garçons
/garçonetes.

7.3.5. Os funcionários da Contratada deverão apresentar-se devidamente asseados, com uniformes
limpos, sapatos engraxados, barbeados, cabelos limpos e aparados (homens) / presos (mulheres),
unhas cortadas e limpas;

7.3.6. A solicitação será feita pela Fiscalização, por meio de nota de empenho a ser enviada por e-
mail;

7.3.7. Os eventos serão realizados nas instalações do TRT ou qualquer outra local indicado   em
que o Tribunal promover evento institucional;

7.3.8. Os prestadores deverão utilizar uniformes e demais acessórios condizentes com os serviços
a serem prestados.

7.4. Os alimentos deverão ser acondicionados em recipientes térmicos apropriados ao transporte.
Não serão recebidos alimentos que estiverem em desacordo com suas condições de receita (frias
ou quentes) ou acondicionados de maneira incorreta.

7.4.1. Poderá o TRT19, quando julgar necessário, solicitar o acondicionamento individual dos
alimentos em forminhas de papel.

7.4.2. O transporte dos alimentos deverá ser feito em veículo utilitário com compartimentos
apropriados para este tipo de serviço, conforme legislação sanitária vigente.

7.4.3. Deverão ser utilizados insumos de  primeira  qualidade  na  preparação de  todos os 
alimentos;

7.4.4. Todos os tipos deverão ter tamanhos e aspectos compatíveis ao recomendado para servir 
coquetel e , conforme o caso;coffee break
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7.4.5. As bebidas deverão ser entregues na temperatura própria para o consumo imediato, salvo 
solicitação em contrário por parte do TRT19;

7.5. As frutas deverão ser em tamanho médio,todas de boa qualidade,no ponto de serem 
consumidas e estarem acondicionadas em embalagens apropriadas, a fim de evitar que cheguem 
amassadas;

7.5.1. As saladas de frutas deverão ser entregues acondicionadas individualmente,em embalagens
plásticas descartáveis com tampa e acompanhados de talheres descartáveis; As saladas de frutas
devem ser feitas com,no mínimo,quatro tipos de frutas;

7.5.2. Os sucos de fruta natural deverão ser preparados com frutas de boa qualidade ou polpas da
estação,acondicionados em embalagens descartáveis e entregues gelado, que serão adoçados à
parte;

7.5.3. Os refrigerantes devem ser entregues gelados para consumo imediato;

7.5.4. Os salgados deverão ser entregues assados, prontos para serem servidos todos de boa
qualidade, no ponto de serem consumidos.Aqueles não solicitados no documento de requisição,
queimados, pequenos, frios e secos não serão aceitos. Deverão também ser entregues em
embalagens apropriadas, forradas com papel manteiga,a fim de evitar que cheguem amassados e
frios.   O tamanho das cestas deverá estar adequado à quantidade de produtos. Os sanduiches
deverão ser entregues embalados individualmente em papel filme; os bolos deverão ser preparados
com quantidade moderada de açúcar e fornecidos em embalagens apropriadas ou bandejas
descartáveis;

7.5.5. Os copos, talheres, recipientes individuais para Escondidinho de Carne de Sol, Cuscuz
Recheado e Mungunzá doce e saladas de frutas, serão descartáveis e fornecidos pela contratada;

7.5.6. Os demais talheres e utensílios não descartáveis, necessários para servir os lanches,
também serão fornecidos pela contratada;

7.5.7. Os bolos gelados devem ser cortados no tamanho aproximado de 5cmx5cm.

7.5.8. Os serviços do da Contratada deverão ser entregues nasbuffet 
dependências       do TRT ou   em local diverso, quando o evento ocorrer
em   localidade diversa. Nos casos de eventos a serem realizados nas
dependências do TRT, apresentamos abaixo dois endereços. Vale ressaltar que a
empresa deverá observar o local da entrega informado na Ordem de Serviço.

ÓRGÃO/UASG080022 ENDEREÇO

 

 

 

TRIBUNAL            REGIONAL            DO 
TRABALHO DA 19ªREGIÃO

CPPJ:37.734.318/000180

 

a)Rua Desembargador Artur Jucá,179,
Centro, MaceióAL, na Secretaria da
Escola Judicial do TRT19ª Região,
fone: (82)21218142, quando se tratar
de cursos regulares oferecidos pela
EscolaJudicial.

 

b)Avenida da Paz, 2076, Centro
Maceió  AL na Secretaria Geral da
Presidência do TRT19ª Região, fone:
(82)21218320, quando se tratar de
eventos organizados pela Secretaria-
Geral da Presidência.
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As especificações técnicas detalhadas da composição do cardápio do – Tipos 01 e 02,CoffeeBreak
bem como o detalhamento do Coquetel–Tipos 01 e 02, para cada tipo de serviço,estão
descriminados nas planilhas abaixo.

CARDÁPIO

 

COFEE BREAK TIPO1

COMPOSIÇÃO UNIDADE Por pessoa

Quantidade 
mínima

Chocolate quente ml. 100

Café ml. 50

2 variedades de sucos naturais da polpa de fruta ml. 200

2 variedades de refrigerantes (Coca ou Guaraná, com uma opção para 
dietas sem açúcar)

ml. 200

3 variedades de salgados fritos ou de forno, a escolher:

Quiche
Pastel
Risole
Coxinha
Folhado deQueijo
Tortelete deQueijo
Empada    (camarão,  
bacalhau    ou frango)
MiniSanduíche
Minihamburguer
Torta deLegumes
Pão dequeijo
Pães tipo Croissant recheado

 

 

 

 

 

 

Unidade

 

 

 

 

 

 

6

2 variedades de bolos, a escolher:

Bolo deRolo
Chocolate
Doce deLeite
Ameixa
Limão
Laranja
Maçã

 

 

 

Fatia

 

 

 

1

Salada de fruta ou frutas fatiadas – 4 variedades no mínimo Taça 2
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3 variedades de doces, a escolher:

Casadinho
Brigadeiro
Surpresa deUva
Folhado de Goiaba
Folhado de Chocolate
Tortelete  de  Leite Condensado  sabor   limão,   maracujá,  kiwi   ou 
morango)

 

 

 

Unidade

 

 

 

4

 

COFFEEBREAKTIPO2

COMPOSIÇÃO UNIDADE Por pessoa

Quantidade 
mínima

Café ml. 50

2(duas) variedades de sucos naturais da polpa de Fruta ml. 200

2 (duas) variedades de refrigerantes (tipo Coca ou Guaraná) ml. 200

2(duas) variedades de salgados fritos e de forno,a escolher:

Pastel Risole Coxinha

Pão de queijo

 

 

Unidade

 

 

6

3 (três) variedades de bolos, a escolher: Chocolate, 
Ameixa, Limão Laranja

 

Fatia

 

2

2 (duas) variedades de doces, a escolher:

 Casadinho, Brigadeiro, Surpresa de Uva

Unidade 4

 

COQUETEL  TIPO1

COMPOSIÇÃO UNIDADE Por pessoa

Quantidade 
mínima
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 Coquetel de Frutas sem Álcool Ml 200

 Água de Coco Ml 100

2(duas) variedades de refrigerantes (Coca ou Guaraná) Ml 300

8 (oito) VARIEDADES DE SALGADOS FRIOS:

Uva Rubi Ou Damascos Recheados Com Queijo Roquefort

Carpaccio de Filé ao Molho De Mostarda e Alcaparras

Salmão Defumado Com Pão Preto Tarteletes Recheadas 
Com Kani

Canapés com Folha de Rúcula,Tomate Seco e Mussarela de Búfala

Vul Au Vent De 3 Queijos E Peito De Peru Defumado

Patê com Geléia de Framboesa, Servido em Torradas

Canapés/Massa podre ou Massa Filo com Recheios (creme cheese com 
geleia de pimenta ou framboesa/frutas vermelhas/ damasco/amora/alho 
poró /gorgonzola/tomate cereja/tomate seco

 

 

 

 

 

 

 

Unidade

 

 

 

 

 

 

 

8

5 (cinco) VARIEDADES DE SALGADOS QUENTES:

Trouxinha   de    Camarão  ou de  Hadock Pasteizinhos de Palmito

Caixinha De Massa Folhada Com Creme De Aspargos

Folhados De Ameixa E Bacon Tarteletes De Creme De 
Salmão

Carolinas Recheadas com Creme de Champignon Suflezinhos de 
Aspargo

Risoto De Filé ao Fungh

 

 

 

 

 

Unidade

 

 

 

 

 

6

DOCES: Bombons Finos Unidade 4

 

COQUETEL  TIPO2

COMPOSIÇÃO UNIDADE Por pessoa

Quantidade 
mínima

5 (cinco) VARIEDADES DE SALGADOS Unidade 6
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FRIOS

Mini Quiche: Frango/Charque

Mini Empada Aberta: Queijo/Misto Folhados: Queijo
/Misto

Salgados   Fritos   e   de Forno:     

Canapés: Azeitona/Tomate/Atum

Mini Sanduiche: salpicão/Presunto e Queijo Pão de Queijo

Frios (queijos e presunto)

Pãezinhos Variados 

   

4 (quatro) VARIEDADES SALGADOS QUENTES

 Cachorro Quente Escondidinho de Carne de Sol 
Cuscuz Recheado

Mungunzá doce

 

Porção

 

2

1 (uma) VARIEDADE DE DOCES:

Bolos Variados: Macaxeira, Cenoura, Milho, Limão e 
Chocolate Doces    tradicionais (Brigadeiro,      Casadinho, 
Surpresa de Uva e Olho de Sogra )

 

Fatia

 

Unidade

 

2 fatias

 

3 
unidades

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Eventos previstos 2022/2023 para a Secretaria Geral da Presidência -  SGP:

EVENTOS (Quantidade 
eventos X Número 
de pessoas por 
evento )

              N° de Kits de Coquetel

EXPOSIÇÕES 07 
X 

100

700

EVENTOS

PONTES 
MIRANDA

DO 
DE

MUSEU 04 
X 

150

600

SEMANA NACIONAL

DE CONCILIAÇÃO

01 
X 

100

100
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SEMANA NACIONAL DE 
EXECUÇÃO TRABALISTA

01 
X 

100

100

CICLO 
PALESTRAS

DE   6 
X 

100

600

SEMINÁRIOS 02 
X 

300

600

OUTROS                  EVENTOS 
INSTITUCIONAIS

(COMENDA OU POSSE)

01 
X 

300

300

TOTAL   3.000

 

8.2. Eventos previstos 2022/2023 para a Escola Judicial :    

EVENTOS QUANTIDADE Nº DE COFFE BREAKS

CAPACITAÇÕES 100 (média de 33,5 
pessoas por capacitação)

3.350

9. Estimativa do Valor da Contratação

9. Estima-se que no período de 12(doze) meses serão consumidos 3.000(três mil)
unidades de coquetel e 3.350(três mil e trezentos e cinquenta) unidades de

.coffeebreak

9.1. Os quantitativos acima são apenas estimativas e não obrigam o TRT19ª
Região a demandá-los, servindo apenas como referência competitiva.

Descrição Quantidade Média
/Valor 
Unitário

Média
/Valor 
Total

COFFEE BREAK

– TIPO 01

 

 

3.350

 

 

R$ 41,67

 

 

 R$ 139.583,33
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(composição na 
planilha abaixo)

COFFEE BREAK

– TIPO 02

(composição na 
planilha abaixo)

 

3.350

 

R$ 40,67

 

 R$ 136.233,33

COQUETEL – TIPO 
01

(composição na 
planilha 
abaixo                   

 

3.000

 

R$ 60,00

 

 R$ 
180.000,00

COQUETEL – TIPO 
02

(composição na 
planilha abaixo)

 

3.000

 

R$ 62,67

 

 R$ 
188.000,00

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
ESTIMADO

 R$ 643.816,67

 

CONTRATAÇÃO BUFFET - ESTIMATIVA DE CUSTOS POR UNIDADE
 

 

 

COTAÇÃO 

1

COTAÇÃO 

2

COTAÇÃO 

3 MEDIA

QUAN-

TIDADE

ESTIMATIVA 

TOTAL
 

COFFE 

BREAK 

TIPO 1 R$ 30,00 R$ 50,00 R$ 45,00

R$ 

41,67              3.350  R$     139.583,33

 

COFFE 

BREAK 

TIPO 2 R$ 32,00 R$ 45,00 R$ 45,00

R$ 

40,67              3.350  R$     136.233,33

 

COQUETEL 

TIPO 1 R$ 45,00 R$ 70,00 R$ 65,00

R$ 

60,00              3.000  R$     180.000,00
 

COQUETEL 

TIPO 2 R$ 48,00 R$ 65,00 R$ 75,00

R$ 

62,67              3.000  R$     188.000,00
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TOTAL            R$     643.816,67

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UTILIZADAS NO CARDÁPIO PARA FINS DE 
COTAÇÃO DE PREÇOS

Observações que deverão ser seguidas para composição dos orçamentos

Especificação e detalhamento do cardápio para atender os eventos para o fornecimento de
coffe-breaks e coquetéis:

As frutas deverão serem tamanho médio, todas de boa qualidade, no ponto de serem consumidas e
estarem acondicionadas em embalagens apropriadas, a fim de evitar que cheguem amassadas;

As saladas de frutas deverão ser entregues acondicionadas individualmente, em embalagens
plásticas descartáveis com tampa e acompanhados de talheres descartáveis; as saladas de frutas
devem ser feitas com no mínimo, quatro tipos de frutas;

Os sucos de fruta natural deverão ser preparados com frutas de boa qualidade ou polpas da
estação, acondicionados em embalagens descartáveis e entregues gelado, que serão adoçados à
parte;

Os refrigerantes devem serem entregues gelados para consumo imediato;

Os salgados deverão ser entregues assados, prontos para serem servidos todos de boa qualidade,
no ponto de serem consumidos. .Aqueles não solicitados no documento de requisição, queimados,
pequenos, frios e secos não serão aceitos. Deverão também ser entregue sem embalagens
apropriadas, forradas com papelmanteiga, a fim de evitar que cheguem amassado e frios.  

Os sanduiches deverão ser entregues embalados individualmente em papel filme;

Os bolos deverão ser preparados com quantidade moderada de açúcar e fornecidos em
embalagens apropriadas ou bandejas descartáveis;

Os copos, talheres, recipientes individuais para Escondidinho de Carne de Sol, Cuscuz Recheado e
Mungunzá doce e saladas de frutas, serão descartáveis e fornecidos pela contratada;

Os demais talheres e utensílios não descartáveis, necessários para servir os lanches, também são
fornecidos pela contratada;

Os bolos gelados devem ser cortados no tamanho aproximado de 5cmx5cm.

9.2. Composição do Cardápio Geral para formação da cotação de preços ( vide anexo II).
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10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

    O serviço será licitado através de pregão eletrônico para formação de ata de registro de preços alinhada com
a necessidade da Secretaria Geral da Presidência e Escola Judicial.  Em função das necessidades institucionais,
da natureza da solução, dos riscos envolvidos na  contratação e dos custos obtidos no levantamento de preços, 
não será utilizado o parcelamento da solução, pois recomenda-se a contratação de uma empresa especializada
para prestação de serviços de Buffet tipo coffee break e coquetel para atender às demandas deste Regional, por
meio da formação da ata de registro de preços, e dentro do prazo de validade desta, o fornecedor  registrado
atenderá por demanda. Objetiva-se manter a padronização dos serviços a serem executados bem como uma
melhor gestão futura do contrato objeto do processo licitatório. Além disso, tendo em vista o caráter estimativo
das quantidades, torna-se necessária a aquisição de Registro de Preços.licitatório.  Além disso, tendo em vista
o caráter estimativo das quantidades tornando-se necessária a aquisição através de Registro de Preços.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas ou interdependentes.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12. A aquisição será feita de forma gradual, de acordo com as necessidades das unidades
envolvidas: Secretaria Geral da Presidência - SGP e Escola Judicial - EJUD. A despesa está
prevista no Plano Anual de Contratações - PAC 2022, aprovado através do Ato. 100/2021 e
atualizado pelo Ato 24/2022. O registro de preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência da
aquisição, remunerados por unidade de medida, bem como pelo fato de não ser possível definir
previamente com exatidão o quantitativo a ser demandado pela administração. Diante das razões
acima expostas, optou-se pelo Sistema de Registro de Preços, com respaldo legal no art.3o, inciso
I do Decreto no 7.892 /2013.

13. Resultados Pretendidos

 Com a contratação da empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de buffet 
para coquetel e coffe break espera-se assegurar a plena realização dos eventos de capacitações e 
solenidades realizados por este Regional.

14. Providências a serem Adotadas

 Não será necessário qualquer ajuste em função da contratação:
a) Considerando que O auditório da Escola Judicial está situado no 3º andar do Anexo II, composto de Copa
com geladeira, micro- ondas, gelágua e um hall onde poderão ser servidos os Coffee Breaks.
b) Quanto aos Coquetéis serão servidos em endereços onde ocorrerem os eventos a cargo da Secretaria - Geral
da Presidência/SGP do TRT19, em sua maioria no Fórum Pontes de Miranda – Av. da Paz, 2.076, Centro,
Maceió – AL, a depender da programação agendada.
Quanto à Logística: O serviço deverá ser executado pela empresa contratada;
Quanto o espaço físico: auditório da EJUD e hall do Fórum Pontes de Miranda ou outro a ser determinado pelo
TRT19.
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15. Possíveis Impactos Ambientais

Sem impacto ambiental determinável.

16. Estratégia para a Contratação

           A estratégia para a contratação prevê licitar através de pregão eletrônico para formação de
ata de registro de preços alinhada com a necessidade da Secretaria Geral da Presidência e Escola
Judicial.  Em função das necessidades institucionais, da natureza da solução, dos riscos envolvidos
na  contratação e dos custos obtidos no levantamento de preços, é indicado a contratação de uma
empresa especializada para prestação de serviços de Buffet tipo coffee break e coquetel para
atender às demandas deste Regional, por meio da formação da ata de registro de preços, e dentro
do prazo de validade desta, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de
Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua convocação, cuja vigência será de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta)
meses, e disciplinado no contrato.

16.1. Será descrito no Termos de Referência -TR com mais detalhes o objeto desta ação, seus
componentes, sua natureza e especificação técnica.

16.2. Os recursos orçamentários destinados à ação serão oriundos do orçamento geral do Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª Região para os exercícios de 2022/2023.

16.3. As solenidades e eventos, sejam eles palestras, congressos, cursos, seminários e oficinas de
em consonância com o orçamento disponibilizado pelo Regional.treinamento, cursos deverão estar 

16.4. Qualquer problema relacionado à execução contratual deverá ser imediatamente notificado
aos fiscais do contrato para as providências cabíveis.

16.5. Eventuais intercorrências e ações de contorno estão elencadas no Anexo 1-   Análise de
Riscos.

16.6. A Equipe de Apoio à Contratação  instituída formalmente pela Administração do TRT19, para
a qual são indicados os seguintes servidores:
 

Integrante Unidade Nome Ramal

Requisitante SGP

EJUD

Raul José da Silva Filho

Maristela Pellenz Casado

8320

8175

Técnico EJUD

 

EJUD

SGP

Soraya Santa Rosa de Medeiros 

Carvalho

Adriana Félix Carneiro

Maria Luiza Cleto Freire

8175

 

8175

8320

Administrativo AS Ana Monteiro 8206
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16.7. A tabela abaixo elenca os principais recursos humanos e físicos necessários à adequada
implantação da solução pretendida:

Recurso Quant. Atribuições / destinações

Equipe de Planejamento 3 (três)

servidores

Instruir o processo de

contratação,

com elaboração do DOD,

ETP E TR;

 

 

Apoio e Gestão da

Contratação

2 (dois) ou 3

(três)  Servidores

Acompanhar a execução dos

serviços por na forma

definida no Termo de Referência

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas neste estudo técnico preliminar declaramos ser viável do
ponto de vista técnico e econômico a contratação de serviços de fornecimento de buffet para coffee

, considerando à necessidade de pausa para intervalo quando da realização dosbreak e coquetel
treinamentos (eventos de capacitação de magistrados do trabalho e servidores) e após as
solenidades oficiais, a fim de proporcionar uma melhor assimilação dos conteúdos transmitidos,
propiciar uma confraternização entre os convidados do evento, estreitando o convívio social e
facilitando o compartilhamento de informações nas relações de trabalho.

Maceió, 23 de março de 2022.
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18. Responsáveis

 

RAUL JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
Técnico Judiciário - Secretário Geral da Presidência

 

 

 

MARIA LUIZA DOS REIS CLETO FREIRE
Assistente Executivo da Secretaria Geral da Presidência

 

 

 

MARISTELA PELLENZ CASADO
Tecnico Judiciário - Secretária da Escola Judicial

 

 

 

SORAYA SANTA ROSA DE MEDEIROS
Analista Judiciário - Assistente Chefe da Escola Judicial

 

 

 

ADRIANA MARIA FELIX DE FREITAS CARNEIRO
Analista Judiciária - Secretária Especializada - Escola Judicial

 

 

 

ANA LÚCIA MOANTEIRO DA SILVA
Técnico Judiciário - Secretaria de Administração
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 

  
         Página 1 de 2 

 

Análise de Risco TR 54/2021 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET 

 

Ameaça Efeito Prob. Imp
. 

Risc
o 

Calc
. 

Ação de 
prevenção 
contorno. 

Responsá
vel 

Prazo 

Falta de 
orçamento do 
TRT para 
realização da 
ação. 

Ausência de 
orçamento 
para 
efetivação 
da 
contratação
. 

0,25 4,00 1,00 

Negociar 
com a 
Administra-
ção do TRT 
a destinação 
de recursos 
orçamentá-
rios para a 
ação. 

Secretário 
Geral da 
Presidência 
 
Secretária 
da EJUD 
 
 

Durante o 
prazo do 
Planejam
ento 
Orçament
ário 

Atraso na 
entrega dos 
serviços 

Atraso nas 
atividades 
desenvolvidas 
pela empresa 
contratada. 

0,50 3,00 1,50 

Antecipar a 
negociação 
com o 
prestador de 
serviço para 
evitar 
atrasos. 

Fiscais do 
contrato. 

O 
Estabeleci
do na 
Ordem de 
Serviço 

Falta de 
pessoal para 
instrução e 
acompanhamen
to da ação. 

Atraso na 
ação e 
comprometim
ento na 
execução 
orçamentária. 

0,50 4,00 2,00 

Negociar 
com a área 
administra-
tiva do TRT 
ampliação 
dos recursos 
humanos 
disponíveis. 

Secretário 
Geral da 
Presidência 
 
Secretária 
da EJUD 
  

Não se 
aplica. 

Não 
fornecimento 
dos serviços 
(Inexecução 
contratual). 

Inviabilização 
da ação. 

0,25 5,00 2,00 

Sugerir 
aplicar 
penalidades 
contratuais 
em razão da 
inexecução  
 

Fiscais do 
contrato;  

Imediato, 
quando 
ocorrer o 
atraso. 

Rompimento 
contratual 
durante a 
vigência. 

Interrupção 
da prestação 
do serviço 
contratado. 

0,25 4,00 3,00 
Providenciar 
nova 
contratação; 

Equipe de 
planejame
nto 

Imediato, 
quando 
efetuado 
o 
rompimen
to. 
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Referências: 
 
 
 

Referencial Prob. 
Provavelmente ocorrerá. 0,95 
Grande chance de ocorrer. 0,75 

Igual chance de ocorrer ou 
não. 

0,50 

Baixa chance de ocorrer. 0,25 
Chance remota de ocorrer. 0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grau do 
impacto 

Peso Características 

Muito 
Grande 

5,0 Inviabilização da ação; 
Prejuízos à Instituição / 
Administração. 

Grande 4,0 Atraso significativo da ação; 
Impacto grave nos objetivos 
da ação. 

Moderado 3,0 Atraso da ação; 
Impacto moderado nos 
objetivos da ação. 

Pequeno 2,0 Impacto leve nos objetivos da 
ação, passível de contorno. 

Muito 
pequeno 

1,0 Nenhum impacto significativo 
à ação. 

 

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

 
Raul José da Silva Júnior 

Técnico Judiciário - Secretário Geral da Presidência 
 
 

Maristela Pellenz Casado  
Técnico Judiciário - Secretária da Escola Judicial 

 
 

Adriana Maria Felix de Freitas Carneiro 
Analista Judiciária – Secretária Especializada 

 
 

Soraya Santa Rosa de Medeiros 
Analista Judiciária – Assistente Chefe da Escola Judicial 

 
Maria Luiza Cleto Freire 

Assistente Executivo - Secretaria Geral da Presidência 
 

Ana Lúcia Monteiro da Silva  
Técnica Judiciária – Secretaria de Administração 
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CARDÁPIO 

 
COFFEE   BREAK-TIPO1 

COMPOSIÇÃO UNIDADE 
Por pessoa 
Quantidade 
mínima 

Chocolate quente ml. 100 
Café ml. 50 
2 variedades de sucos naturais da 
polpa de fruta 

ml. 200 

2 variedades de refrigerantes (Coca ou 
Guaraná,comum a opção para 
dietas sem açúçar) 

ml. 200 

3 variedades de salgados fritos ou de 
forno, a escolher: 
- Quiche 
- Pastel 
- Risole 
- Coxinha 
- Folhado deQueijo 
- Tortelete deQueijo 
- Empada (camarão, bacalhau ou 

frango) 
- Mini-Sanduíche 
- Mini-hamburguer 
- Torta deLegumes 
- Pão dequeijo 
- PãestipoCroissantrecheado 

 
 
 
 
 

 
Unidade 

 
 
 
 
 

 
6 

2 variedades de bolos, a escolher: 
- Bolo deRolo 
- Chocolate 
- Doce deLeite 
- Ameixa 
- Limão 
- Laranja 
- Maçã 

 
 
 

Fatia 

 
 
 
1 

Salada de fruta ou frutas fatiadas – 4 
variedades no mínimo Taça 2 

 3 variedades de doces, a escolher: 
- Casadinho 
- Brigadeiro 
- Surpresa deUva 
- Folhado de Goiaba 
- Folhado de Chocolate 
- Tortelete de  Leite Condensado 
(sabor limão, maracujá, kiwi ou 
morango) 

 
 
 

Unidade 

 
 
 
4 

 
COFFEE BREAK-TIPO2 

COMPOSIÇÃO UNIDADE 
Por pessoa 
Quantidade 

mínima 
Café ml. 50 
2(duas)variedades de sucos naturais 
da polpa de Fruta 

ml. 
200 



2 (duas) variedades de refrigerantes 
(tipo Coca ou Guaraná) 

ml. 
200 

2(duas)variedades de salgados fritos 
ou de forno,a escolher: 
Pastel 
Risole 
Coxinha 
Pão de queijo 

 
 

Unidade 

 
 
6 

3 (três) variedades de bolos, a 
escolher: 

Chocolate 
Ameixa 
Limão 
Laranja 

 

Fatia 

 

2 

2 (duas) variedades de doces, a 
escolher: 
- Casadinho, Brigadeiro, Surpresa de 
Uva 

Unidade 4 

 
COQUETEL - TIPO1 

COMPOSIÇÃO UNIDADE 
Por pessoa 
Quantidade 

mínima 
- Coquetel de Frutas sem Álcool Ml 200 
- Água de Côco Ml 100 
-2(duas)variedades de refrigerantes (Coca ou 
Guaraná) Ml 300 

8 (oito) VARIEDADES DE SALGADOS FRIOS: 
Uva Rubi Ou Damascos Recheados com 

Queijo Roquefort 
Carpaccio De Filé Ao Molho De Mostarda 

e Alcaparras 
Salmão Defumado Com Pão Preto 
Tarteletes Recheadas Com Kani 
CanapésCom Folha de Rúcula,Tomate Seco e 

Mussarela De Búfala 
Vul Au Vent De 3 Queijos E Peito De Peru 

Defumado 
PatêComGeléiaDeFramboesa,Servido Em 
Torradas 
Canapés/Massa podre ou Massa Filo com 

Recheios (creme cheese com geleia de pimenta ou 
framboesa/frutas 
vermelhas/damasco/amora/alho 
poró/gorgonzola/tomate cereja/tomate seco 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 
 
8 



 
 
 

5 (cinco) VARIEDADES DE SALGADOS QUENTES: 

Trouxinha de Camarão ou De Hadock 
Pasteizinhos de Palmito 
Caixinha de Massa Folhada Com Creme De 

Aspargos 
Folhados De Ameixa e Bacon 
Tarteletes De Creme De Salmão 
CarolinasRecheadasComCremedeChampignon 
Suflezinhos DeAspargo 
RisotoDeFiléAoFungh 

  
 
 

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
6 

DOCES: Bombons Finos 
 

Unidade 4 

 
COQUETEL - TIPO2 

COMPOSIÇÃO UNIDADE 
Por pessoa 
Quantidade 

mínima 
5 (cinco) VARIEDADES DE SALGADOS 
FRIOS 

unidade 6 

Mini Quiche: Frango/Charque 
Mini Empada Aberta: Queijo/Misto 
Folhados: Queijo/Misto 
Salgados Fritos e de Forno: - 

 
 

 

Canapés: Azeitona/Tomate/Atum 
MiniSanduiche:Salpicão/Presunto e Queijo 
Pão de Queijo 
Frios (queijos e presunto) 

- Pãezinhos Variados 

  

4 (quatro) VARIEDADES SALGADOS QUENTES 
-- Cachorro Quente 

Escondidinho de Carne de Sol 
Cuscuz Recheado 
Mungunzá doce 

 

porção 

 

2 

1 (uma) VARIEDADE DE DOCES: 
Bolos Variados: Macaxeira, Cenoura, 

Milho, Limão e Chocolate 
Doces tradicionais (Brigadeiro, Casadinho,

Surpresa de Uva e Olho de Sogra 

 
- fatia 

- unidade 

 
2 fatias 

3 unidades 
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