PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a REGIÃO

CONTRATO TRT19/SJA N. 032/2019 (PROAD TRT19 N. 186/2019)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO E A
BARCELO EVENTOS EIRELI.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a REGIÃO, com
sede na Av. da Paz, n. 2076, Centro — Maceió — AL, inscrito no CNPJ sob o n.
35.734.318/0001-80, neste ato representado por seu Presidente em exercício, Desembargador
PEDRO INÁCIO DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n. 116.000.635-00,
portador da Cédula de Identidade n. 1.273.292 SSP/BA, residente e domiciliado nesta Capital,
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, BARCELO EVENTOS EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na SHCGN CR QUADRA 708/709 Bloco A
n° 09, 10 Pavimento, Cep 70.740-761, Asa Norte, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o n.
19.086.382/0001-46, adiante denominada CONTRATADA, aqui representada por Renan
Lima Paiva Figueiredo, inscrito no CPF sob o n. 012.786.591-88, portador da Cédula de
Identidade n. 244877-7, resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei
n. 8.666/93, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, e no que consta
do PROAD TRT19 N. 186/2019, que de origem ao certame realizado sob a forma de Pregão
Eletrônico n. 024/2019, pactuando este contrato de serviços, mediante as condições constantes
das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus
sucessores.
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA — O objeto da presente contratação é a
prestação dos serviços de organização de eventos, em regime de empreitada por preço
unitário, sob demanda, em diversas cidades do estado de Alagoas, conforme as especificações
e condições contidas no Termo de Referência (ANEXO I do Edital) e de acordo com as
quantidades estimadas no Anexo Único deste instrumento.
Parágrafo Único - A quantidade prevista nesta Cláusula observará os
limites registrados e será meramente estimativa, não ficando o contratante obrigado a
consumir todo quantitativo.
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DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente ajuste terá vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta)
meses, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA, no decorrer da execução
do contrato, obriga-se a observar as seguintes condições:
I - As entregas dos equipamentos e materiais, descritos no Anexo A do
termo de referência, bem como o seu recolhimento, deverão ser feitos no local do evento.
II - Os equipamentos e materiais, descritos no Anexo A do termo de
referência, deverão ser entregues e instalados, no máximo 5h antes do início do evento e
recolhidos após no máximo 5(cinco) horas após o término do evento. O recolhimento de
equipamentos e materiais no dia seguinte ao evento ficará condicionado à autorização da
coordenação do evento;
ifi - A contratada deverá, em até cinco dias antes do evento, fornecer a
placa do veículo, bem como os nomes e os números das carteiras de identidade dos
funcionários que irão trabalhar na montagem e desmontagem do evento;
IV - Os funcionários da contratada deverão trabalhar com fardamento da
empresa, sendo proibido usar bermudas.
V - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao
contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos
prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
VI - Nos serviços de locação de equipamentos de gerador, audiovisuais,
sonorização e iluminação, descritos no Anexo A do Termo de Referência, deverão incluir
assistência técnica e operadores de plantão em todo o período do evento;
VII - Os equipamentos com alta potência, audiovisuais, som e
iluminação, descritos no Anexo A do termo de referência, só poderão ser conectados na rede
elétrica dos prédios desta instituição na presença do eletricista indicado pelo Tribunal;
VIII - Ao concluir a execução dos serviços, a contratada deverá efetuar a
limpeza dos locais, deixando-os completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo;
IX - O transporte e o deslocamento dos funcionários do CONTRATADO
e de fornecedores serão de responsabilidade da própria empresa;
X - Todos os impostos e contribuições referentes à contratação de
serviços e de recursos humanos para a prestação dos serviços objeto desse projeto são e
responsabilidade do CONTRATADO;

XI - Todos os materiais de decoração, descritos no Anexo I do termo de
referência, deverão ser mostrados para aprovação em até 5(cinco) dias úteis de antecedência
do dia do evento;
XII - Todos os profissionais contratados deverão observar o seguinte
protocolo: agir com presteza, polidez e cortesia, sob qualquer circunstância; apresentar-se
uniformizado (a) com roupa clássica, que deverá ser aprovado em até 5 (cinco) dias úteis de
antecedência do evento, cabelos presos e maquiagem leve (no caso de ser feminino) ou
adequadamente penteado e de barba feita ou aparada (no caso de ser masculino);
XIII - Cumprir fielmente os horários estipulados para prestação do
serviço;
XIV - Substituir imediatamente os profissionais, os serviços e os
produtos que não se enquadram às especificações do Termo de Referência imediatamente.
Manter preposto responsável em todos os segmentos (na montagem, desmontagem e no
período do evento) o que tomará as medidas cabíveis que porventura vierem a ser necessárias;
XV - A empresa contratada poderá realizar vistoria do local da realização
do serviço;
XVI - Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as
condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório,
responsabilizando-se integralmente pela execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência de acordo com a proposta apresentada, apresentando, sempre que exigido, os
comprovantes de regularidade fiscal;
XVII - Colocar à disposição do TRT/AL todas as instalações físicas,
recursos materiais, como: mobiliário, materiais, peças de montagens, equipamentos de
instalações, veículos e equipamentos técnicos essenciais à boa e fiel execução dos serviços
requeridos nas Ordens de Serviço respectivas;
XVIII - Prestar esclarecimentos ao TRT/AL sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que o envolvam, bem como relatar quaisquer fatos ou irregularidades observadas,
que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato;
XIX - Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como
informar e manter atualizado (s) o (s) número (s) de fac-símile, telefone, endereço eletrônico
(e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos;
XX - Atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra
qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando essa atividade de
acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao serviço contratado, inclusive perante
terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou
desconformidade observada na execução do contrato;

XXI - Regularizar, de forma imediata, quando notificada pelo
CONTRTANTE, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas no contrato, as eventuais falhas
na execução dos serviços;
XXII - Submeter ao fiscal do contrato relação nominal dos empregados
em atividades nas dependências do CONTRTANTE, mencionando os respectivos endereços
residenciais. Qualquer alteração deverá ser comunicada de imediato;
XXIII - Cumprir todas as orientações da Coordenação de Eventos do
TRT/AL para o fiel desempenho das atividades específicas;
XXIV - Responsabilizar-se perante o CONTRTANTE por todo e
qualquer dano causado por seus empregados ou prepostos, em função da execução do
contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, devidamente comprovado, devendo efetuar o
ressarcimento correspondente no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento
da notificação do CONTRTANTE, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha a
receber ou de cobrança judicial, conforme legislação aplicável;
XXV - Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação,
especialmente os referentes a tributos, encargos sociais, contribuições para a Previdência
Social, e demais despesas diretas ou indiretas, devendo apresentar, sempre que solicitado,
comprovantes de regularidade para com a Seguridade Social — INSS e FGTS;
XXVI - Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional que
deverá ser mantido em relação às informações a que tenham acesso;
XXVII Manter o Gerente de Produção de Eventos à disposição da
Contratante, para realizar reuniões previamente agendadas pelo TRT/AL, para definição e
planejamento dos eventos;
XXVIII - Elaborar projetos e estratégias para a promoção e organização
de todos os eventos previstos neste termo de referência;
XXIX - Cumprir agendas e prazos acertados com o CONTRTANTE;
XXX - Auxiliar a Coordenação de Eventos do CONTRTANTE nos mais
diversos eventos, tomando providências para que esta participação esteja dentro das
expectativas da entidade;
XXXI - Obter, junto à Administração Pública competente, as licenças,
alvarás e autorizações necessários à realização do evento, caso seja necessário;
XXXII - Entregar ao CONTRTANTE, no final de cada evento, e sempre
que solicitado, documentos que comprovem a realização adequada do mesmo, conforme as
solicitações e a descrição das Ordens de Serviço, tais como: relatórios, fotos, notas fiscais e
outros.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA QUARTA - O CONTRATANTE, durante a execução do
contrato, obriga-se a:
I - Prestar os esclarecimentos e informações que venham a ser
solicitados;
II - Manter local disponível para o recebimento dos materiais;
ifi - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições
estabelecidas;
IV - Os serviços a serem utilizados deverão ser analisados e aprovados
pela coordenação do evento;
V - As ordens de serviço serão emitidas com antecedência mínima de 10
(dez) dias para eventos de pequeno porte (cem pessoas) e 15 (quinze) dias para os demais
eventos. Em todos os casos, a contagem será baseada em dias corridos, podendo acontecer de
esses prazos serem reduzidos mediante surgimento de serviços imprevistos;
VI - Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação do
serviço, com vistas ao seu perfeito desempenho, anotando as falhas detectadas e solicitando
conserto imediato da Contratada;
VII - Os locais dos eventos serão definidos por ocasião da solicitação da
Ordem de Serviço do evento. Há a possibilidade de realização de eventos em todo o Estado de
Alagoas, conforme discriminado no Anexo C (Relação das Cidades onde poderão acontecer
os eventos) do termo de referência.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA QUINTA — A execução do contrato deverá ser acompanhada
e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição, a quem caberá:
I - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
II - Quando as decisões e providências ultrapassarem sua competência,
solicitar aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
ifi - Verificar a qualidade dos serviços prestados;
IV - Emitir a Ordem de Serviço (OS) para a empresa;

V - Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por
descumprimento de cláusula contratual.
VI - Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para
autorizar os pagamentos;
VII - Comunicar à contratada sobre descumprimento do contrato e indicar
os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento.

DO RECEBIMENTO
CLAÚSULA SEXTA - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei
8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:
Provisoriamente, pelo Fiscal do contrato, imediatamente após a
prestação dos serviços e apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente',
acompanhada dos documentos que comprovem sua realização;
Definitivamente, pelo fiscal do contrato, em até 10 (dez) dias úteis,
contados do recebimento da nota fiscal, após verificação da qualidade e da conformidade com
as especificações estabelecidas no Termo de Referência.
Parágrafo Único - O recebimento não exclui a responsabilidade da
Contratada pela qualidade na prestação dos serviços de fornecimento.

DA ENTREGA E RETIRADA DO MATERIAL
CLÁUSULA SÉTIMA - Todos os equipamentos e materiais descritos no
Anexo A do termo de referência deverão ser entregues pela empresa contratada nos locais das
solenidades, nos horários (no máximo 12 (doze) horas antes do início do evento) e datas
previstas pela coordenação do evento.
Parágrafo Único - Quando a montagem e desmontagem do evento cair no
sábado, domingo e feriados ou à noite, o CONTRATADO não poderá cobrar ao
CONTRATANTE custos adicionais.
CLÁUSULA OITAVA - Todos os equipamentos e materiais descritos no
Anexo A do termo de referência deverão ser retirados pela empresa contratada, em até 5
(cinco) horas após o término do evento, sem custo adicional.
Parágrafo Único - A retirada no dia seguinte ficará condicionada à
autorização da coordenação do evento.

DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO
CLÁUSULA NONA - O valor estimado da presente contratação
R$ 108.988,00 (cento e oito mil novecentos e oitenta e oito reais).

CLÁUSULA DÉCIMA — Os pagamentos referentes à contratação serão
efetuados em 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de
Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo FISCAL do contrato,
sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados
bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento de
faturas com código de barras, mediante apresentação dos seguintes documentos:
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
CRF — Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal;
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, no que
couber.
Parágrafo Primeiro - O fiscal do contrato atestará a nota fiscal, com ou
sem ressalvas, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da mesma.
Parágrafo Segundo — No caso de a nota fiscal ser atestada com ressalva,
o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir
sobre o pagamento.
Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF n.°
1.234, de 11 de Janeiro de 2012 ou outra norma vigente à época da ocorrência do pagamento.
Parágrafo Quarto - Não haverá retenção acima caso a Contratada seja
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n°
123/2006, mediante comprovação da opção ou encontre-se em uma das situações elencadas
no artigo 3° da IN SRF n° 1.234/2012 e suas alterações posteriores.
Parágrafo Quinto - Considera-se para efeito de pagamento o dia da
entrega da O.B. na unidade bancária.
Parágrafo Sexto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde
que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data de
pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, será aquela
resultante da aplicação da seguinte fórmula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo agamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;
I = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
1=TX
I = (6/100)
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

1 = 0,00016438

Parágrafo Sétimo - A compensação financeira prevista no item anterior
será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.
Parágrafo Oitavo - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer
momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalicias.
Parágrafo Nono - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como
despesas com transporte, as quais correrão por conta da Contratada.

DO REAJUSTE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O (s) contrato (s) decorrente (s) da
Ata de Registro de Preços poderá ser reajustado, observada a periodicidade mínima de 1 (um)
ano contado da data da apresentação da proposta, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), observando-se que, no caso de extinção do índice estabelecido,
será adotado outro que venha a substituí-lo.
Parágrafo Único - O Contratante deve assegurar-se de que os preços
contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a
continuidade da contratação mais vantajosa.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas decorrentes da
execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este
Regional constantes nos Programas de Trabalho 02122057142560027, 02122057142560001 e
02122057142560001. Natureza da Despesa 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros — Pessoa
Jurídica e Notas de Empenho n. 2019NE000634, 2019NE000635 e 2019NE000636, emitidas
em 13.09.2019.

DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — Conforme o disposto no art. 28 do
Decreto n°. 5.450/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida
no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pel

prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além do acima exposto, pela
inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia
defesa e segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à contratada as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor
total do contrato, na hipótese de recusa injustificada em reparar os defeitos apresentados nos
produtos fornecidos ou substituir, às suas expensas, as peças necessárias ao seu regular
funcionamento, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez
comunicada oficialmente;
III - Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia,
incidente sobre a parcela inadimplida, na hipótese de atraso no cumprimento dos prazos de
entrega, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, uma vez comunicada oficialmente;
IV - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
V - 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
Parágrafo Primeiro - As sanções previstas na cláusula anterior e nos
incisos I, IV e V poderão ser aplicadas concomitantemente com as previstas nos incisos II e
III, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
Parágrafo Segundo - As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela
contratante.
Parágrafo Terceiro - O valor das multas poderá ser descontado da nota
fiscal, ficando estabelecido que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a
diferença será cobrada na forma da lei.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e, no caso da aplicação da
penalidade prevista no inciso V, a contratada será descredenciada por igual período, sem
prejuízo das multas previstas neste Termo e das demais cominações legais.
Parágrafo Quinto - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Sexto - As sanções serão aplicadas de acordo com o disposto
na legislação vigente, com o Decreto n°. 5.450/2005 e a Lei n°. 8.666/93, atualizada.

DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O CONTRATANTE poderá rescindir
o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos
de infração de qualquer de suas cláusulas ou da legislação a qual está subordinado,
respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.

DA ALTERAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O contrato poderá ser alterado nas
hipóteses previstas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente ajuste vincula-se ao
instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do contratante,
sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA fica obrigada a
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

CLÁUSA DÉCIMA NONA - É vedada a subcontratação para a execução
do objeto desta contratação.

DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Em cumprimento ao disposto no art. 61, §
Único, da Lei n. 8.666/93, incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do
extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - É competente o foro do Juízo
Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente
contrato.

E, para firmeza, como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, assinam o presente, em 2 (duas) vias de • .1 teor e forma, para que produza seus
legais e jurídicos efeitos.
Maceió, 19 de sete

2019.

PEDRO INÁ 11,11 DA VA
Desembargador Presidente em exercício do TRT 19a Região
RAT ANTE
se)7017
AN LI
KIVA FIGUEIREDO
CONTRATADA
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REGIÃO

DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 95/2019

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 13.1 Região, através de seu Pregoeiro, avisa
que realizará lidtação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço, cujo objeto
é a aquisição por subscrição dos softwares e equipamentos para a ACS - Assessoria de
Comunicação Social, utilizados para design gráfico, edição de vídeo e áudia, conforme
especificações constantes do Edital e seus anexos.
A licitação está prevista para as 10:00 h (horário de Brasilia/09 do dia
21/10/2019. Cópia do Edital estará à disposição dos interessados na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, instalada na Sede do TRT 131 Região, situada na Av. Corálio
Soares de Oliveira, s/n, Centro, João Pessoa/PB, bem como estará disponibilizada na
Internet, através dos sites www.trt13.jus.br ou www.licitacces-ecombn. Outras
Informações podem ser obtidas no endereço acima citado nos seguintes horários: das
segundas-feiras às acatas-feiras das 7:00h às 17:00h, pelo fone: (83) 3533-6069 ou 1831
3533-6068, bem como por intermédio do correio eletrônico nl@trt13.lus.br (Protocolo TRT
ne 11.520/20151.

COORDENADORIA DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Na $584/2019-1 - Registro de Preços para eventual aquisição de livros de
origem nacional. ENVIO DAS PROPOSTAS até as 13h e INICIO DA DISPUTA às 19h, do dia
21/10/19, no sita www.licitacoes-ecom.br. Editais e informações no referido site ou na
Coord. Licitações, Fone: 19-3232-8519, à Rua Dr. Crvirino, 1080, 22, Campinas/SP. .
VIVIANE MENDES MARQUES
Assistente de Licitações
COORDENADORIA DE CONTRATOS
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTRATUAL

João Pessoa-PB, 7 de outubro de 2019.
RONALDO VIEIRA DE ARAGÃO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14d REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE DISPENÇA DE LICTTAÇÃO
PROAD SP 5730/2019. Objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração de
projeto de engenharia, objetivando a instalação de sistema de geração de energia solar por
meio de placas fotovoltaicas na sede deste Tribunal. Valor: estimativo mensal de Ré
5.000,00, perfazendo o valor anual de R$ 25.000,00. Empresa: ELETROWAIT SOLAR EIREW. Amparo legal: inciso O. art. 24, da Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações c/c Decreto na 9.412/2018, bem como os artigos 2a, 90 e 11 da Portaria GP n.
8001/2019, com última publicação de 27/0/2019.
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N2 28/2019
PROAD NO 7109-2019.
o TRT-14a Região, torna pública. a HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO,
correspondente à contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de empresa
especializada para execução da reforma do prédio que abriga a Vara da Trabalho de
Guelra-Mirim/RO. Empresa Vencedora: ARENA PORTO SPORTS E EVENTOS LTDA, conforme
Ata da Sessão Pública (Id. 45), e Relatório da Pregoeira {id. 47). Valor Total: 03.389,96.
Amparo legal: art. 89, Inciso VI, do Decreto 5.450/05, c/c o disposto no art. 99, inciso XXII
, da Lei 10.520/02, de acordo coma competência prevista nos artigos 22 e 111 da Portaria
n. 0001, de 02/01/2019, com última publicada dia 28/3/2019art 82, incisos V e VI, e artigo
27 do Decreto 5.450/05, c/c o disposto no art. 43, incisos XXI e XXII da Lei 10.520/02,
conforme competência prevista nos artigos 29 e 11° da Podaria n. 0001, de 02/01/2019,
com última publicação dia 27/8/2019
Porto Velho, 12 de outubro de 2019.
•
PREGÃO ELETRÔNICO N2 31/2019
PROAD Ne 8229-2019. O TRT-192 Região, toma publiCa, a HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO,
correspondente à contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de empresa
especializada para execução da reforma do prédio que abriga a Escola Judicial - EJUD do
TRT da 14a Região. Empresa Vencedora: J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES ErliElr, conforme Ata
' da Sessão Publica (Id. 28), e Relatório da Pregoeira (Id. 311. Valor Total: 272.960,59.
Amparo legal: art. 109, § 42 da Lei n. 8.656/1993, art. 89, incisos V e VI, e artigo 27 do
Decreto 5.450/05, c/c a disposto no art. 4s, incisos XXI e XXII da Lei 10.520/02, conforme
competência prevista nos artigos 22 e 112 da Portaria n. 0001, de 02/01/2019, com última
publicação dia 27/8/2019
Porto Velho, 3 de outubro de 2019.
PREGÃO ELETRÔNICO N2 15/2019
PROAD Na Na 3284-2019, O TRT-141 Região, torna pública, a HOMOLOGAÇÃO e
ADJUDICAÇÃO, correspondente à contrafação de empresa especializada em prestação de
forma continua de serviços de limpeza, conservação, hatienização, asseio diário e
jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais e equipamentos,
ferramentas necessárias e serviços a serem executados nas instalações das Unidades
Trabalhistas no Interior do Estado de Rondônia. Empresa Vencedora: LAURENIO VIEIRADE
ALENCAR, conforme Ata da Sessão Pública (Id. 1751, e Relatório da Pregoeira (Id. 176).
Valor Total: 2.128.813,70, para 30 meses, Amparo legal: art. 109. § 42 da Lei n. 8966/1993,
art. 89, incisos V e VI, e artigo 27 do Decreto 5.450/05, c/c o disposto no art. 411, incisos
)0(1 e XXII da Lei 10.520/02, conforme competência prevista nos artigos 22 e 112 da
Portaria n. 0031, de 02/01/2019, com última publicação dia 27/8/2019
Porto Velho, 7 de setembro de 2019
EDER JORGE MACHADO SANTANA
Diretor-Geral e Ordenador de Despesas
Substituto
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AVISOS DE UCITAÇÃO•
PREGÃO ELETRÔNICO Na 30/2019

.

Processo Adm. PROAD na 9167/2019
Registro de Preços- Contratação de empresa, visando o fornecimento de material
permanente - móveis corporativas (mobiliário em geral), para atender às necessidades deste
Regional. Abertura das propostas: 21 de outubro de 2019 às 11h. Inicio da Disputa de preços
11h3Ornin. Edital: www.trt14.jus.br(consulta/LIcitações/2019). Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasilia/DF.
PREGÃO ELETRÔNICO Na 39/2019
PrOCUSO Adm. PROAD n2 8899/2019
Registro de Preços - Aquisição de roteadores de rede lógica para os regionais da
,
Justiça do Trabalho (TRT5,TRT13 e TRT14). Abertura das propostas: 22 de outubro de 2019 às
11h. Inicio da Disputa de preços 11h3Omin. Edital: www.trtl4.jus.br(consulta/Licitações/2019).
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brarnia/DE
PREGÃO ELETRÔNICO Na 40/2019
Processo Adm. PROAD n2 8811/2019Contratação de empresa especializada para prestação de serviço telefônico fixo
comutado (STFC) de longa distancia nacional (1050,para atender às necessidades deste
Regional Abertura das propostas-. 23 de outubro de 2019 às 11h. Inicio da Disputa de preços
www.trtle4us.br(consulta/Licitaçaes/2019). Para todas as referências de
11h3Omin.
tempo será observado o horário de Brasília/DF.
Porto Velho-RO, 8 de outubro de 2019
WTOR ANTÓNIO FERNANDES FILHO
Pregoeiro
dauaea,ea psda ser wernicado no rolarem, in•trank0
0o,briaul•MIMM4ektml, rua adilo 055020191039C0130

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nla CP0585/2018 - Contrato: 85/2019. Partes TRT e América Global Comercial e
Transportes Eirell, CNPJ: 32.915.001/0001-52. Objeto: Serviços de mudança Integral e
parcial, local ou intermunicipal, de materiais de propriedade do TRT, para as suas unidades
trabalhistas. Fundamento: Leis 8.666/1993, LO: 13.808, de 15/01/2019. Classificação
02.122.0571.4256.0035.3390.39.74.. Nota de Empenho: 2019NE002077, de 25/09/2019.
RS 5.599,20. Vazando: 90 dias, a contar da data da assinatura. Assinam: pelo
Valor
TRT, Ana Sílvia Damescenn Cardoso Buson, e, pela empresa, Benitez José da Silva. Data:
1
01/10/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n2 CP0607/2018, Contrato: 26/2019. Espécie; I TA, Partes: TRT e Daten Tecnologia
Ltda, CNPJ: 04.602.789/0001-01, Objetos: I) acréscimo contratual de 06 unidades de
conjunto de microcomputador, conforme indicado na cláusula sétima da contrato, ao valor
unitário de R$ 3.398,92, elevando o valor total do contrato para R$ 462.717,84 e II)
prorrogação da vigência contratual, estabelecida na cláusula doze, por mais 60 dias, de
22/10/2019 a 20/12/2019. Fundamento: art. 65, § 12, da Lei 8.666/93. Assinam: pelo TRT,
Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson e, pela empresa, José Pacheco de Oliveira Júnior,
Data: 26/09/2019
~TO DE TERMO ADITIVO
Processo ns CP0156/2015. Contrato: 44/2015. Espécie: V TA, Partes: TRT e Direta Central
de Alarmes e Comércio Ltda - ME. CNPJ: 04.224.658/0001-313. Objeto: supressão, a partir
de 17/07/2019, dos serviços de monitoramento de sistema de alarme contra roubo, que se
encontravam Instalados no prédio que abrigava o PA de Pereira Barreto, reduzindo em R$
403,17 o valor mensal do contrato. Fundamento: art. 65, § 12, da Lel 8.666/93. Assinam:
pelo TRT, Ana Sfivia Damasceno Cardoso autos e, pela empresa, Eduardo Pandolfo Pauktti,
Data: 01/10/2019.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18§ REGIÃO
AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 56/2019' UASG 80020
Ne Processe: 1/721/2019. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário
(mesas de trabalho e atendimento, mesas de reunião e estantes com prateleiras e
armários) e montagem para Gabinetes dos Esmos. Senhores Desembargadores no novo
prédio (bloco 2) do Complexo Trabalhista, conforme especificações e condições do Edital..
Total de Itens Licitados: 7, Edital: 09/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua 51 C/ T1 Na 1403 Lt. 7 a 22 Cld, 22 Setor Buena, - GoignIa/G0 ou
www.compresgrnernamentais.gov.bdedital/80020-5-00056-5019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/10/2019 às 08h00 no use www.comprasnet.govtr. Abertura das Propostas:
22/10/2019 às 13h00 no site www.comprasnetgov.br.
THAIS ARTIAGA ESTEVES NUNES
Pregoeira
(51ASOnet - 08/10/2019) 00020-00001-2019NE000412

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19••REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROAD: 186/2019; Espécie: Contrato TRT 192 SIA 032/2019; Contratante: TRT da 19a
Região; CI4Pli• 35.734.318/0001-80; Contratada: ÁARCELO EVENTOS EIREU; CNPJ:
19.006.382/0001-46; Objeto: Contrafação de empresa especializada para prestação dos
serviços de organização de eventos, em regime de empreitada por preço . unitário, sob
demanda, erq diversas cidades do estado de Alagoas; Vigência: 12 meses, contados da data
de assinatura; Modalidade: Pregão Eletrônico n2 24/2019; Base Legal: Lei n. 8.666/93,
combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie; Valor estimado: R$
108.988,00; Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho ne. 02122057142560027.
02122057142560001 e 02122057142560001, Natureza da Despesa 3390.39 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Notas de Empenho n. 2019NE000634,
2019NE000635 e 2019NE000636, emitidas
em 13.09.2019; Assinatura: 19/09/2019; Contratante: Des, Pedro Inácio da Silva, no
exercício da Presidência do TIRT192 e o Sr. Renas Uma Paiva Figueiredo, pela .
Contratada,
EXTRATO DE CONTRATO
Processo: PROAD 5.178/2019; Espécie; Contrato TRT 19a SJA 035/2019; Contratante: TRT
da 192 Região; CNPJ: 35.734.318/0001-80; Contratada: COMPWIRE INFORMÁTICA S.A.;
CNPJ: 01.181.242/0002-72; Objeto: fornecimento de sistema de armazenamento de dados
(Storage) "All-Flash", bit expansão de capacidade, acessórios, transferência de
conhecimento, suporte técnico on-sqe e garantia estendida de no mínimo 60 meses; Valor:
1.039.497,00; Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho n. 02.122.0571.4256.0027
(Manutenção de Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação PTRes
085196 e Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho PTRes 1077221, Natureza da
Despesa n. 4990.32 (Equipamentos e Material Permanente), Notas de Empenho n.
2019NE000654, 2019NE000665 e 2019NE000666, todas emitidas em 27.9.2019 ;
Assinatura: 01/10/2019; Base Legal: Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 5.450/2005, Decreta n.
7.892/2013 (alterado pelo Decreta n. 8.150/2014), pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações,
Lei Complementar ri. 123/2006, Decreto n. 8.538/2015 ; Signatários: Dr. Pedro Inácio da
Silva, Desembargador do TRT 191 Região no exerHcio da Presidência e o Sr. Mão Paulo
Hohmann Wagnitz, pela contratada.
EXTRATO DE CONTRATO
PROAD: 47089/2019; Espécie: Contrato TRT 19a SJA 034/2019; Contratante: TRT da 190
Região; CNN: 35.734.318/001-80; Contratada: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA; CNN:
61.797.924/0007-40; Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de
informática denominados servidores em lâminas Paludes} com todos os componente para
solução completa com suporte e serviços associados, incluindo prestação de assisténda
Dournmp ruinss disrvirirnp rvirvrvp MP nt 3.2110.2 de ~Mn %)
ocui mutitUi Ortrancrcum cio Criares Públicas eradieira ICP-Brest
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ANEXO ÚNICO
ITEM

SERVIÇO OU
PRODUTO

DESCRIÇÃO

UNTD

QUANT

1

Coordenador de
Eventos

diária

2

Supervisor de
Eventos

3

Apoio
Operacional

O
serviço
deverá
ser
executado por profissional
com experiência na atividade
de Coordenação, sob a
supervisão do contratante,
responsável pela organização
prévia ao evento, execução
do evento e coordenação de
profissionais
todos
os
envolvidos, traslados e de
protocolo cerimonial, entre
outras
incumbências
inerentes ao planejamento,
acompanhamento e desfecho
do evento. O coordenador
deverá
acompanhar
os
serviços
desde
a
sua
solicitação
até
o
encerramento do evento.
deverá
ser
O
serviço
executado por profissional
com experiência na atividade
de
Supervisão,
sob
a
supervisão do contratante,
responsável pela supervisão
do evento, durante a sua
montagem,
execução
e
desmontagem,
supervisionando todos os
profissionais
envolvidos,
traslados e de protocolo
cerimonial,
entre
outras
incumbências inerentes a
execução do evento. Deverá
possuir experiência no trato
com as pessoas e prestação
de informações.
O apoio operacional deverá
trabalhar uniformizado e
trabalhar
realizando
montagem e organização dos
materiais
do
evento
(credenciamento,
pastas,
brindes,...).
Deverá
apresentar-se com roupas
clássicas, ou a ser definida
pela coordenação do evento,
cabelos presos e maquiagem
leve (no caso do sexo
feminino)
ou
estar
adequadamente penteado e
barba feita ( no caso do sexo

PREÇO
TOTAL
(R$)

5

PREÇO
UNITÁRI
O
(R,$)
369,00

diária

5

150,00

750

diária

30

120,00

3.600,00

I .845,00

/7

4

Mestre de
Cerimônia

5

Recepcionista

6

Grupo Musical
Tipo 01

masculino).
Realização de serviço de
alocação de profissional com
experiência comprovada de,
no mínimo, I ano nos
serviços de apresentação de
eventos,
sujeito
à
apresentação de currículo à
prévia
avaliação
pelo
Contratante. Deverá conduzir
a abertura dos eventos e,
quando
solicitado
pelo
Contratante, nas recepções
institucionais. O profissional
deverá possuir desenvoltura
e experiência
para
a
apresentação de eventos,
com
conhecimento
de
normas
do
Cerimonial
Público, atentando-se para a
aparência,
discrição
e
sobriedade, postura correta,
bem como trajar roupas bem
talhadas e discretas.
O
recepcionista
deverá
trabalhar uniformizado e
possuir experiência no trato
com as pessoas, prestação de
informações, montagem e
distribuição de material,
orientação
quanto
à
utilização dos equipamentos
de informática instalados nos
credenciamentos
ou
secretarias dos eventos.
Deverá apresentar-se com
roupas clássicas, ou a ser
definida pela coordenação do
evento, cabelos presos e
maquiagem leve (no caso do
sexo feminino) ou estar
adequadamente penteado e
barba feita (no caso do sexo
masculino).
Realização de serviços com
alocação de profissional ou
grupo musical, composto por
até
3
pessoas,
para
apresentação
artística
cultural. Sua atuação poderá
ser requerida nas seguintes
situações: execução do Hino
Nacional e o de Alagoas,
apresentação nos coquetéis
dos eventos e para execução
de
música
instrumental
ambiente, apropriada ao
evento. Média de 3 horas por
apresentação. O repertório
deverá ser aprovado antes de

diária

5

400

2000

diária

40

160,00

6.400,00

diária

4

949,00

3.796.00

_

9

10

12

13

14

16
17
18
19

cada evento. O som e os
equipamentos
serão
de
responsabilidade
do
Contratado. O grupo musical
deverá ter cuidado com a
aparência, postura correta e
traj_ar roupas bem talhadas.
Operação de
Profissional
devidamente
equipamentos
uniformizado e capacitado
audiovisuais
para realizar a montagem,
desmontagem, manutenção e
operação
de
aparelhos
audiovisuais, computadores e
aplicativos nestes instalados,
e
demais
aparelhos
eletroeletrônicos, a serem
utilizados durante o evento.
Operação de
Profissional
devidamente
equipamentos
uniformizado
e
com
de sonorização conhecimento
técnico
especializado para operação,
manuseio,
regulagem
e
manutenção
básica
de
cabines de som e mesa de
interpretação,
inclusive
configuração de microfones
e transmissores sem fio.
Tela de projeção Tela de projeção de 1800 de
180°
diagonal útil em armação de
aluminio dobrável, com
tripé, projeção frontal ou
retro, com par de pés
dobráveis.Pode ser em tripé
ou pendurada.
Tela de projeção Tela de projeção de 150° de
150°
diagonal útil em armação de
alumínio dobrável, com
tripé, projeção frontal ou
retro, com par de pés
dobráveis. Pode ser em tripé
ou pendurada.
Projetor
Projetor multimídia com
multimídia
controle remoto e resolução
6.000 ansi
real XGA 1.024 X 768,
lumens
brilho de 6.000 ansi lumens.
Resolução
compatível:
SVGA, XGA, SXGA, VGA,
UXGA.
Compatibilidade:
computadores,
notebooks,
TV, vídeo e DVD player,
1-IDTV, câmeras fotográficas
e filmadoras.
Mesa de som 12 Mesa de som com 12 (doze)
canais
canais
Mesa de som 16 Mesa de som com 16
canais
(dezesseis) canais
Amplificador
Amplificador com potência
mínima de 1000 WRMS
Caixa acústica
Caixa acústica amplificadas
(ativas), com alto-falantes

diária

5

140,00

700,00

diária

5

140,00

700,00

diária

2

100,00

200,00

diária

5

80,00

400,00

diária

2

250,00

500,00

diária

5

100,00

500,00

diária

5

100,00

500,00

diária

12

30,00

360,00

diária

8

100,00

800,00

_ _

'2

20

Caixa acústica

27

Microfone sem
fio

28
29

Microfone de
mão com fio
Pedestal de pé

30

Pedestal de

woofer de 12 polegadas e
tweeter e potência mínima de
200 watts RMS, instaladas
sobre pedestal.
Caixa acústica amplificadas
(ativas), com alto-falantes
woofer de 12 polegadas e
tweeter e potência mínima de
400 watts RMS, instaladas
sobre pedestal.
Microfone sem fio de mão,
dinâmico, eletrocondensado,
faixa de frequência UNE
com transmissor incorporado
de 192 canais de frequência
controladas no PLL e
receptores true-diversity de
mesa com saídas em nível de
linha, resposta de frequência
de 50 a 16.000 Hz, botão de
sincronismo das frequências
do receptor e do transmissor,
comutadora
chave
liga/desliga/mudo,
interruptor de ajuste de
ganho.
microfone,
O
conforme necessidade, deve
ser fornecido sobre pedestal
de mesa ou pedestal tipo
girafa. Tanto o microfone
quanto o pedestal e suporte
devem estar em perfeito
estado de conservação, não
sendo admitidos danos de
pintura, gobos amassados,
riscos, marcas de cota e
adesivos e sistema de
encaixe
danificado.A
Contratada deberá manter
microfone com fio e cabo
para interligação ao sitema
de som, para substituição do
microfone sem fio em caso
de falhas durante o evento.
Microfone de mão com fio
Hastes e tripé feitos de
metal, cor preta, três estágios
para ajustes de altura,
distâncias e inclinação, base
firme, com cachimbo para
microfone. Deve estar em
perfeito
estado
de
conservação, não sendo
admitidos danos de pintura,
globos amassados, riscos,
marcas de cola, adesivos e
sistema
de
encaixe
danificados.
Pedestal de mesa de metal,

diária

8

140

1.120,00

diária

20

60,00

1.200.00

diária

20

20,00

400,00

diária

20

10,00

200,00

diária

2010.Q0
c._

200,00 ,,,,

mesa

41

Painel de Led

46

Operação de
equipamentos
de iluminação
Operação de
equipamento de
gerador

59

60

Gerador de
energia

63

Toldo Tipo 01

64

Toldo Tipo 02

cor preta com três estágios
para ajustes de altura,
distâncias e inclinação, base
firme, com cachimbo para
microfone. Deve estar em
perfeito
estado
de
conservação,
não
sendo
admitidos danos de pintura,
globos amassados, riscos,
marcas de cola e adesivos e
sistema
encaixe
de
danificados.
Indoor. Ângulo de visão
140°x140°,
visualização
mínima 2 metros. P02 mm

Profissional
devidamente
uniformizado
e
com
conhecimento
técnico
especializados
para
a
operação,
manuseio,
regulagem e manutenção de
gerador.
Gerador de energia com 150
KVA.Sempre trabalhar com
outro gerador de stand by.
Deverá está incluso no
ornamento o passa cabo.
Toldo em estrutura de ferro
pintado na cor branco com
cobertura em lona na cor
branca ou transparente e
fechamentos laterais. Caso
tenha dois toldos unidos,não
deixar de colocar as calhas
de proteção para chuva. A
altura do beiral deverá ter no
mínimo 2.40m do piso.Os
custos com a mão de obra de
montagem e desmontagem
deverão estar inclusos no
orçamento. A conclusão dos
serviços deverá terminar no
máximo 12h antes do início
do evento.
Toldo em estrutura de feno
pintado na cor branco com
cobertura em lona tipo
chapéu de bruxa na cor
branca ou transparente e
fechamentos laterías. Caso
tenha dois toldos unidos,não
deixar de colocar as calhas
de proteção para chuva. A
altura do beiral deverá ser no
mínimo 3mts de altura. Os
custos com a mão de obra de
montagem e desmontagem

m2

40

150,00

6.000,00

diária

5

130,00

650,00

diária

4

140,00

560,00

diária

4

900,00

3.600,00

m2

450

30,00

13.500,00

m2

300

35.00

10.500,00

Ai

65

Toldo Tipo 03

68

Arranjo floral
com folhagem
natural para
palco

69

Arranjo com
folhagem
natural para
palco
Estrutura
metálica Q-30
(Box Truss)

77

85

Mesa

94

Cadeiras

101

Água mineral
sem e com gás

deverão estar inclusos no
orçamento. A conclusão dos
serviços deverá terminar no
máximo 12h antes do inicio
do evento.
Toldo em estrutura de Box
Truss Q30 com cobertura
em lona na cor branca ou
transparente e fechamentos
loterias.
As
estruturas
deverão ser cobertas com
uma capa em malha na cor a
se escolher podendo variar
de acordo com o evento. A
altura do beiral deverá ter no
mínimo 3mts de altura.Caso
tenha dois toldos unidos,não
deixar de colocar as calhas
de proteção para chuva. A
altura do beiral deverá ser no
mínimo 3mts de altura. Os
custos com a mão de obra de
montagem e desmontagem
deverão estar inclusos no
orçamento. A conclusão dos
serviços deverá terminar no
máximo 12h antes do início
do evento.
Arranjo de flores naturais
com folhagens para palco
medindo
1.50
m
com
prévia
da
aprovação
coordenação do evento.
Arranjo com folhagens para
palco medindo 1.50 m com
aprovação
prévia
da
coordenação do evento.
Box Truss Q30 em estrutura
em
duralurninio
para
suportar painéis de fundo de
palco em tela ou em MDF
e/ou telas de projeção e
similares.
Mesa tipo cavalete para
diversos usos, em material
tipo octanorme, medindo
2.00mx0.70m com toalla, cor
a se escolher, até o chão.
Deverá passar por aprovação
da coordenação do evento.
Cadeiras em ferro pintado na
cor branca ou preta ou na
madeira com assento coberto
em couro sintético ou em
tecido e espaldar baixo.
Deverá
passar
pela
aprovação da coordenação
do evento.
Garrafa individual de 300m1,
servidas gelada, com e sem

m2

200

80,00

16.000,00

unid

6

250,00

1.500,00

unid

10

200,00

2.000,00

Metro
linear

400

40,00

16.000,00

unid

10

70,00

700.00

unid

300

8,00

2.400,00

unid

1000

2,66
..____

2.660,00

---c—""---

/

102

Água mineral
com e sem gás

104

Locação de
espaço tipo 04

gás.
Copo individual de 200 ml,
servidas gelada, com e sem
gás
O espaço para realização do
evento, acima de 500 lugares
até
1500
lugares,
propriamente dito deverá ser
do tipo auditório (de teatros,
boteis, empresariais, buffet,
dentre outros) ou em local
adequado e vistoriado pela
coordenação
do
evento,
parafins de aprovação.0
local deverá ser em espaço
amplo e apropriado para
realização dos eventos do
Tribunal
Regional
do
Trabalho da 19 Região,
relacionados no Anexo II!,
com instalações elétricas,
e
ariluminação
condicionados em perfeito
estado de conservação, e
deverá
comportar,
no
mínimo , 20% a mais do
número
de
participantes
estimados para o evento. Os
espaços deverão contar com
instalações
sanitárias
dimensionadas e compatíveis
com o número de pessoas
para
ocupação
previsto
desses, inclusive no que se
refere a instalações sanitárias
adaptadas a pessoa com
deficiência. Em caso de
utilização dos equipamentos
de som, audiovisuais e
iluminação deverá ter um
operador capacitado em todo
o período de montagem,
desmontagem e do período
do evento.Durante todo o
transcorrer
do
evento,
inclusive antes da abertura
desse, o Contratado ficará
responsável pela limpeza e
manutenção da higiene em
todas as instalações, em
especial
nos
sanitários,
provendo
insumos
necessários, po exemplo,
cestos
de
lixo,
sacos
plásticos, vassouras, baldes,
rodos, material de limpeza
pesada, toalhas descartáveis,
sabonete
líquido,
apel
higiénico, entre outros, assim
como
contará
com

unid

1498

1,50

2.247,00

diária

1

4.500,00

4500,00

-----------

--......N

7

profissionais de manutenção
e
limpeza
em
número
suficiente para a adequada e
confortável
condução
do
evento. O local deverá ter
espaço para a realização do
coquetel e camarim, além de
ter
condições
de
acessibilidade para pessoas
com deficiência. O espaço a
ser
alugado
deverá
disponibilizar, pelo menos
um dia antes do evento para
montagem já previsto no
orçamento do aluguel.
108.988,00

