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

CONTRATO TRT19/SJA N. 5/2020
(Ref. Proad. TRT19 n. 3.057/2019)
CONTRATO DE GERENCIAMENTO DA
FROTA DE 'VEÍCULOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LIDA. E
O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA DÉCIMA NONA
REGIÃO.
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19' REGIÃO,
com sede na Av. da Paz, n. 2076, inscrito no CNN sob o n. 35334.318/0001-80,
adiante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente,
Desembargadora ANNE HELENA FISCHER NOJOSA, brasileira, união estável,
inscrita no CPF sob n. 094.014.824-20, portadora da Cédula de Identidade n. 869597 SSP/PE, residente e domiciliada em Maceió-AL, no uso das atribuições legais e
regimentais, e de outro lado, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIA LIDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
05.340.639/0001-30, estabelecida na Calçada Canopo, n. 11, 2° andar, sala 3, Centro de
Apoio H, Alphaville, Santana de Pamaiba/SP, adiante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. RAFAEL DE MORAES CAMINI, brasileiro, solteiro,
analista de licitação, inscrito no CPF sob o n. 387.267.178-24, portador da Cédula de
Identidade n. 46263921-6 SSP, resolvem firmar o presente negócio jurídico, com
fundamento na Lei n. 10.520/2002, no Decreto n. 10.024/2019 e subsidiariamente na
Lei n. 8.666/93, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie e no
que consta no PROAD TRT 19' n. 3.057/2019, celebrado na modalidade de Pregão
Eletrônico n. 29/2019, pactuando este contrato de prestação 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 — Constitui objeto da presente avença a
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, via intemet, da frota de
veículos (gasolina, álcool e óleo diesel) e geradores movidos a óleo diesel, abrangendo
o fornecimento de combustíveis, por demanda, em rede de postos credenciados, por
meio de sistema eletrônico, com cartão magnético, com vistas ao atendimento das
necessidades de abastecimento dos veículos automotores oficiais e dos geradores de
energia elétrica movidos a óleo diesel pertencentes ao CONTRATANTE, nas condições
estabelecidas neste ajuste, no edital licitatório e seus anexos.
Parágrafo Único — O fornecimento será realizado de acordo com as
necessidades do CONTRATANTE, conforme estimativa a seguir especificada:
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ITEM
1

DESCRIÇÃO
Gasolina Comum

QTDE MENSAL (litros)
1.000

QTDE ANTJAL (litros)
12.000

2

Etanol

200

2.400

3

Óleo Diesel automotivo S10

900

10.800

2.100

25.200

TOTAL
4

Serviço de gerenciamento, controle
e fornecimento de combustível (%)

- 4 05 %

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SEGUNDA — A vigência do contrato será de 12 (doze)
meses contados da data de sua assinatura, podendo ser renovado, por iguais e sucessivos
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, da Lei n.
8.666/93, com alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro — A prorrogação do presente Contrato será
autorizada formalmente pela autoridade competente e dependerá do preenchimento dos
seguintes requisitos de forma simultânea:
1— os serviços estejam sendo prestados regularmente;
II — a Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços;
ifi — o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para
Administração;
IV — a CONTRATADA concorde expressamente com a prorrogação.
Parágrafo Segundo — A prorrogação dependerá da reali7ação de
pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade para a Administração, das
condições e dos preços contratados.

DA FROTA DE VEÍCULOS E GERADORES
CLÁUSULA TERCEIRA — A frota do CONTRATANTE é
composta pelos veículos e geradores discriminados no quadro a seguir, podendo ser
alterada por meio de novas aquisições Wou desfazimentos:
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VEÍCULOS
Placa

Fabricante

N1VU 5259
NAU 8973
OHG 0481
OHF 7601
00G0491
OHG 0501
ORO 0521
OHF 7720
ORE 8107
ORE 8117
ORE 8147
QLJ 6193
QLG 1053
QL.' 4584
ITU 8361
71U 8391
DU 8611
1KH 2751
ORF 0141
FLB 8421

Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Vollcswagem
Volkswagem
Volkswagem
Renault
Renault
Peugeot
Ford
Ford
Ford
Toyota
GM
Fiat

Modelo

Ano
Fabr/Modelo
2010/2011
2012/2012
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2014/2014
2014/2014
2014/2014
2017/2018
2018/2018
2018/2018
2010/2010
2010/2010
2010/2010
2005/2006
2013/2013
2013/2014

Cor

Civic LXS
Preta
Civic LXS
Preta
Civic LXS
Preta
Civic LXS
Preta
Civic LXS
Preta
Civic LXS
Preta
Civic LXS
Preta
C,ivic LXS
Preta
Space Fox
Branca
Space Fox
Branca
Space Fox
Branca
Fluence
Preta
Oroch
Branca
2008
Branca
Fusion
Preta
Fusion
Preta
Pulou
Preta
Corolla
Preta
SIO LT DD2
Prata
DucatoMinibus
Branca
Caminhão cargo
PUR 4159
Ford
2014/2015
Branca
B16
QLC 3208
Mitsubishi
L200
2015/2016
Preta
GERADORES
Montador
Modelo
Local de Instalação
Leon Heimer
Grupo Gerador (GMC) 145Kva Fórum Pontes de Miranda
Grupo Gerador Cabinado
Leon Heimer
,
Fórum Pontes de Miranda
110 Kva
Grupo Gerador Cabinado
Fon= Pontes de Miranda
Leon Heimer
'
110 Kva
Grupo Gerador Cabinado,
Leon Heimer
Fórum Pontes de Miranda
110 Kva
Grupo Gerador Cabinado,
Leon Heimer
Anexo II
110 Kva
Grupo Gerador Cabinado,
Leon Heimer
Anexo II
110 Kva
Grupo Gerador Cabinado,
Leon Heimer
Vara do Trabalho Atalaia
110 Kva
Grupo Gerador Cabinado,
Vara do Trabalho
Leon Heimer
110 Kva
Palmeira dos índios
Grupo Gerador Cabinado
Leon Heimer
'
Vara do Trabalho Penedo
110 Kva
Grupo Gerador Cabinado,
Vara do Trabalho
Leon Heimer
110 Kva
Porto Calvo
Leon Heimer
Grupo Gerador Cabinado,
Vara do Trabalho São
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Combustível
nu
Flex
Flex
Fkx
Flex
Flex
Flex
Flex
Flex
Flex
Flex
Flex
H=
Pin
Flex
Flex
Flex
Gasolina
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Combustível
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

SECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
Avenida da Paz, 2076 — 42 andar— Centro.
MaceinfAL — CEP: 57020-440
Telefone: (82) 2121-8177 I 2121-8174
Emelt: sjur@trtlgjuabr

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

Leon Heimer
Leon Heimer

110 Kva
Grupo Gerador Cabinado,
110 Kva
Grupo Gerador Cabinado,
110 Kva

Luiz do Quitinde
Vara do Trabalho São
Miguel dos Campos
Vara do Trabalho União
dos Palmares

Diesel
Diesel

DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA QUARTA — Os serviços seguirão as seguintes
condições:
I — promover o gerenciamento informatizado dos veículos do
CONTRATANTE, compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico
específico com metodologia de cadastramento dos veículos, geradores, gestores,
controle e logística, possibilitando o abastecimento de combustíveis dos veículos e
geradores de energia, bem como a fiscalização financeira e operacional, em caráter
contínuo, contemplando:
Rede de Postos para o fornecimento de combustíveis,
credenciando estabelecimentos idôneos para o fornecimento dos combustíveis,
destinados aos diversos tipos de marcas e modelos de veículos e geradores de energia
do CONTRATANTE e os que porventura venham a ser adquiridos durante a vigência
do Contrato;
a prestação do objeto deste Termo deve ser atendida em toda a
jurisdição do CONTRATANTE (na cidade de Maceió e nas cidades onde há Varas
Trabalhistas dentro do Estado de Alagoas, cf. Anexo M do edital), bem como nas
capitais dos Estados do Nordeste, devido a deslocamentos de veículos do
CONTRATANTE a outras jurisdições;
informatização dos controles através de sistema integrado de
gestão de frota, possibilitando o lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros,
operacionais e gerenciais, que permitam controle total dos gastos;
controle e gestão de consumo e custos, que ficará a cargo do
Gestor do Contrato, devendo a CONTRATADA garantir que os preços dos
combustíveis nas redes credenciadas não poderão ultrapassar os valores à vista
praticados pelo mercado;
a Rede Credenciada deverá fornecer os seguintes combustíveis:
Gasolina, Etanol e Diesel 510 ou especificado pelo fabricante do veículo.
H — disponibilizar relatórios gerenciais e operacionais
informatizados, para cada veículo, contendo: identificação, tipo de combustível, número
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de quilômetros por litro de combustível, quantidade de litros, local, hora, data de cada
abastecimento.
III — sistema de gerenciamento e administração de frota de veículos,
voltado ao abastecimento e controle do consumo de combustíveis, contendo os
seguintes dados:
a) identificação do veículo:
marca/modelo;
ano de fabricação;
ai) chassi;
a.4) placa;
a3) tipo de combustível;
capacidade do tanque;
autonomia de rodagem km/litro;
outros do interesse do CONTRATANTE;
b) controle do abastecimento do veículo:
data;
hora;
tipo de combustível;
quantidade de litros;
valor unitário da bomba;
valor total;
local do abastecimento;
hodômetro;
nome do condutor do veículo e espaço para sua assinatura.
IV — disponibilidade de relatórios cadastrais e gerenciais, tais como:
a) cadastro de veículos:
marca;
modelo;
ano de fabricação;
chassi;
cor;
patrimônio;
placa;
unidade de lotação.
b) cadastro de usuários:
gestores;
condutores autorizados pelo CONTRATANTE;
c) relatório de consumo de combustíveis:
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por veiculo;
por combustível;
por data;
por período;
por Unidade de lotação.
d) outros relatórios de interesse do CONTRATANTE.
V — durante a execução do Contrato poderão ser incluídos novos
veículos ou excluídos veículos listados na relação constante deste Termo. O presente
contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial, conforme art. 65 da Lei n. 8.666/93.

DO CONTROLE E SEGURANÇA DO SISTEMA
CLÁUSULA QUINTA — A CONTRATADA deve adotar sistema
de segurança que impeça o abastecimento de outros veículos que não sejam autorizados
pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos.
Parágrafo Primeiro — Deverão ser atendidas as seguintes garantias e
exigências mínimas:
I — o uso do cartão para qualquer operação somente será possível
após a digitação de uma senha válida do usuário;
II — o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA o
bloqueio do cartão de veículo, que deverá ser feito on-line a partir da base operacional,
sede Maceió;
ifi — sempre que houver necessidade deverá ser possível a
troca/validação da senha do usuário;
IV — o cancelamento do cartão somente poderá ser feito pela Seção
de Segurança e Transportes — SST, do CONTRATANTE, pelo Gestor do Contrato ou
por servidor designado ou credenciado para esse fim;
V — as placas dos carros pertencentes ao CONTRATANTE serão
cadastradas e vinculadas aos cartões magnéticos.
Parágrafo Segundo — O sistema deverá permitir a autorização do
abastecimento de combustíveis, junto aos postos de abastecimento e demais
estabelecimentos da rede, por meio de cartão magnético.
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Parágrafo Terceiro — A empresa CONTRATADA não será
responsável por nenhum reembolso de valor decorrente do uso de cartão perdido,
furtado ou roubado que não for bloqueado pelo CONTRATANTE.

DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
CLÁUSULA SEXTA — A CONTRATADA disponibilizará ao
CONTRATANTE, para utilização durante o prazo da vigência contratual, os
equipamentos e softwares necessários à prestação dos serviços, devendo apresentar
listagem contendo sua identificação e numeração, além de:
I — disponibilizar software de gerenciamento integrado,
disponibilizando relatórios gerenciais de controle da situação (histórico de
quilometragem etc.) e das despesas de abastecimento de combustível de cada um dos
veículos da frota;
II — o sistema deverá consolidar os dados, permitindo a concentração
dos mesmos e a emissão de relatórios nas bases de gerenciamento, localizadas onde o
CONTRATANTE indicar;
ifi — o sistema deverá permitir a informatização dos dados de
consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do veículo, identificação
do portador do cartão e respectiva Unidade Organizacional, datas e horários, além do
tipo de combustível;
IV — a CONTRATADA deverá promover a instalação de Bases de
Gerenciamento, em locais determinados pelo CONTRATANTE, onde a
CONTRATADA instalará os softwares de gerenciamento da frota do sistema,
permitindo o acesso on-line a todos os dados relativos aos veículos e emissão, a
qualquer momento, de relatórios gerenciais;
V — todo e qualquer ónus referente a direitos de propriedade
industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem
como a responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos, são de
responsabilidade da CONTRATADA, se esta tiver dado causa por sua culpa ou dolo,
que deverá por eles responder, e defender o CONTRATANTE em juízo, ou fora dele,
contra reclamações relacionadas com o assunto;
VI — a utilização dos equipamentos será precedida de treinamento
específico e obedecerá aos manuais e procedimentos que os acompanharem, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e/ou substituição dos equipamentos
que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços;
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VII — oferecer treinamento para Gestores e Usuários do
CONTRATANTE, visando o gerenciamento de todo o sistema nos softwares utilizados
pela CONTRATADA;
VIII— os equipamentos e softwares fornecidos pela CONTRATADA
deverão ser submetidos e aprovados pela Seção de Segurança e Transportes,
responsável pelo gerenciamento do Contrato.

DOS CARTÕES MAGNÉTICOS
CLÁUSULA SÉTIMA — A CONTRATADA deve disponibilizar
cartão magnético, que deverá ser individual e intransferível, para cada veiculo e cada
gerador descrito na Cláusula Terceira deste Contrato, além de:
I — adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo, de
forma que impeça o abastecimento de outros veículos que não sejam autorizados pelo
CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos, veículos e
condutores;
II — disponibilizar senhas individuais para os servidores que serão
indicados pelo CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro — O uso indevido do cartão magnético do
veículo, não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base operacional, se constatado,
será considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão suportadas pela
CONTRATADA.
Parágrafo Segando — A CONTRATADA disponibilizará cartões
magnéticos individuais para identificação dos veículos e realização dos abastecimentos
na rede credenciada, sem ônus ao CONTRATANTE no primeiro fornecimento.
Parágrafo Terceiro — Os cartões magnéticos poderão ser
substituídos pela CONTRATADA, individualmente, sem ônus adicional ao
CONTRATANTE, quando ocorrer um dos seguintes eventos:
I — extravio do cartão magnético, pela primeira vez, por parte do
usuário;
II — danificação do cartão magnético pela primeira vez, por parte do
usuário;
III — quando ocorrer o desgaste natural ou se verificar a necessidade
técnica de substituição do cartão magnético pela primeira vez.
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Parágrafo Quarto — A CONTRATADA deverá apresentar o preço
unitário de emissão da 2' via do cartão magnético, cujo valor não pode ser superior a R$
10,00 (dez reais).

DOS PRAZOS
CLÁUSULA OITAVA — A CONTRATADA deverá fornecer os
combustíveis imediatamente a partir da assinatura deste ajuste e ainda:
I — fornecer cartões magnéticos para toda a frota de veículos,
conforme Cláusula Terceira deste Termo, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a
assinatura do Contrato;
II — a implantação do sistema de gerenciamento do abastecimento
dos veículos, deverá ocorrer em no máximo até 10 (dez) dias após assinatura do
Contrato, incluindo a instalação de todos os equipamentos e insumos necessários à
operação do sistema, o creclenciamento dos postos indicados pelo CONTRATANTE,
bem como o credenciamento e o treinamento dos gestores e condutores;
ifi — o prazo para atendimento e solução de problemas de assistência
técnica pela CONTRATADA não poderá ser superior a 04 (quatro) horas, em dias úteis,
considerando o horário comercial de 8:00 às 18:00 horas, devendo apresentar
justificativa e solicitação de prorrogação deste prazo por escrito quando for o caso.

DA GARANTIA DOS COMBUSTÍVEIS
CLÁUSULA NONA — A CONTRATADA deverá garantir que sua rede
de postos credenciados mantenha o Boletim de Conformidade, expedido pelo
Distribuidor do qual adquiriu o combustível, referente ao recebimento dos últimos 6
(seis) meses (art. 4° da Resolução ANP n. 9, de 07/03/2007), para garantia da
qualidade do combustível e arcar com qualquer prejuízo ao CONTRATANTE
decorrente de sua utilização.
Parágrafo Primeiro — A CONTRATADA, sempre que solicitada pela
administração, colherá amostras do combustível para análise de qualidade,
compatibilidade, autenticidade e outros que se fizerem necessários, para isso, a
CONTRATADA deverá manter disponíveis os materiais necessários à realização das
análises (Resolução ANP n. 9, de 07/03/2007, art. 8°).
Parágrafo Segundo — Ficará sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA a garantia da qualidade mínima do combustível fornecido, sob pena
das sanções cabíveis.
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA DEZ — A CONTRATADA, no decorrer da execução do
contrato, obriga-se a:
I — garantir de que todo combustível registrado pela bomba foi
realmente abastecido no veículo indicado;
II — garantir que não possam ser abastecidos veículos que não
estejam cadastrados na frota do CONTRATANTE;
— garantir que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o
combustível para o qual está autorizado;
IV — o sistema de gerenciamento eletrônico deverá ser fornecido com
interface que permita total compatibilidade com os sistemas operacionais desta
Instituição, para permitir a importação de dados;
V — responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao
CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado
por seus prepostos ou em qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas
hipóteses;
VI — manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no processo licitatório;
VII — guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em
decorrência do cumprimento do contrato;
VIII — custear todos os treinamentos dos responsáveis pela base de
gerenciamento no que se refere à utilização dos sistemas de controle e planejamento do
sistema;
IX — relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade
observada em virtude da prestação dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que
forem solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente;
X — facultar, à Coordenadoria de Segurança Institucional, pleno
acesso às informações do sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de
relatórios referentes aos serviços prestados, discriminados, com os respectivos custos;
XI— fornecer suporte técnico para o sistema;
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XII — fornecer manual de utili7ação do sistema de gerenciamento e
de consolidação de dados em língua portuguesa;
XLII — treinar e capacitar os servidores indicados pelo
CONTRATANTE para a utilização de todos os recursos do sistema;
XIV — disponibilizar ao CONTRATANTE, ao término do Contrato,
todos os dados compilados, em meio eletrônico, relativo ao período contratado, por até
90 (noventa) dias após o término do contrato;
XV — executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as
orientações do CONTRATANTE para o fiel desempenho do fornecimento nas datas
requeridas, observando, sempre, os critérios de qualidade e quantidade dos produtos a
serem entregues, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE;
XVI — designar preposto durante o período de vigência do Contrato,
para representá-la sempre que seja necessário;
XVII — fornecer somente combustíveis que se enquadrem nas
especificações da Agência Nacional de Petróleo (ANP) ou do órgão Federal
responsável. Caso os produtos não ofereçam as qualidades dos órgãos Fiscalizadores,
serão rejeitados, arcando a empresa com o ônus do fato;
XVIII — executar o fornecimento por intermédio de empregados
especializados, estando ciente das normas técnicas de segurança que regem o manejo
dos equipamentos no fornecimento de combustíveis;
XIX — observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção
contra incêndios, e recomendações das leis vigentes, no momento da transferência do
combustível das bombas para o tanque dos veículos;
XX — arcar com qualquer prejuízo causado aos veículos do
CONTRATANTE ou a terceiros por seus empregados ou preposto, decorrentes do
fornecimento dos produtos por culpa ou dolo, indenizando os danos motivados;
XXI — em caso de falta dos combustíveis contratados, fornecer, nas
mesmas condições, combustíveis de qualidade superior;
XXII — garantir a qualidade do combustível e arcar com qualquer
prejuízo decorrente de sua utilização, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
XXIII — manter, nas dependências do posto revendedor, o Boletim
de Conformidade, expedido pelo Distribuidor do qual adquiriu o combustível, referente
ao recebimento dos últimos 6 (seis) meses (Art. 40 da Resolução ANP n. 9, de 7 de
março de 2007);
SECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
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XXIV — realizar análise dos combustíveis objetos deste contrato
sempre que solicitada pelo CONTRATANTE. Para isso, a CONTRATADA deverá
manter disponíveis os materiais necessários à realização das análises (Resolução ANP n.
9, de 7 de março de 2007, artigo 8°).
Parágrafo Primeiro — Os procedimentos detalhados para a
realização dos testes de qualidade dos combustíveis seguirão a legislação específica
editada pela ANP; podendo ser consultado, acaso existente e atualizado, o Anexo da
Cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.
Parágrafo Segundo — A CONTRATADA poderá subcontratar
empresas especializadas, indicadas em sua proposta de preços, para execução dos
serviços de instalação dos softwares, não se eximindo, contado, de suas
responsabilidades.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA ONZE — O CONTRATANTE, no decorrer da execução
do contrato, obriga-se a:
I — proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA
possa efetuar a entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no Contrato;
II — prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e
necessárias para a execução dos serviços;
ifi — devolver, à CONTRATADA, ao final do período de vigência do
presente Contrato, todos os materiais envolvidos na presente contratação, cedidos ao
CONTRATANTE, no estado em que se encontrarem;
IV — designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e
fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/93;
V — fornecer a relação dos veículos pertencentes ou a serviço do
CONTRATANTE, autorizados para utilizar os serviços;
VI — solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que
forem considerados incompatíveis com o objeto contratado;
VII — notificar a CONTRATADA, por escrito, ocorrência de
eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;
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VIII — efetuar o pagamento pelo fornecimento dos produtos, na
forma convencionada no Contrato, à vista das Notas Fiscais/Faturas discriminativas
correspondentes às quantidades efetivamente entregues, desde que atendidas as
formalidades previstas;
IX — requisitar, a seu critério, análise dos produtos objetos do
contrato, nos termos do art. 8° da Resolução ANP n. 9, de 07 de março de 2007.
Parágrafo Primeiro — Constatada qualquer infração às normas
relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema
Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de
Combustíveis, o CONTRATANTE deverá dirigir representação à ANP, para efeito do
exercício do seu poder de policia (Art. 14 da Lei n. 9.847/99).
Parágrafo Segundo — O uso do cartão magnético para qualquer
operação somente será possível após a digitação de tura senha válida do usuário.
Parágrafo Terceiro — O bloqueio do uso do cartão de veículo deverá
ser on-line a partir de cada base operacional.
Parágrafo Quarto — O cancelamento do cartão somente poderá ser
feito pela unidade responsável pelo gerenciamento dos serviços do CONTRATANTE.
Parágrafo Quinto — A reincidência dos eventos descritos nos incisos
I e II do Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima, acarretará em ónus da reposição do
cartão magnético ao CONTRATANTE, que repassará o custo de reposição ao condutor
usuário do cartão, caso seja comprovada a má utilização.
Parágrafo Sexto — A reincidência do descrito no inciso III do
Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima acarretará em ônus da reposição do cartão
magnético ao CONTRATANTE.
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA DOZE — Nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/93, a
responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da Coordenadoria de
Segurança Institucional, através do servidor designado, que também será responsável
pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.
Parágrafo Primeiro — A fiscalização deste Contrato será realizada
por servidor a ser indicado pela Secretaria de Administração.
Parágrafo Segundo — As atribuições do gestor e do fiscal do
contrato estão definidas na Seção I (DA GESTÃO DE CONTRATOS) e SEÇÃO 11
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(DA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS) do Ato n. 71/GPfrRT 19' REGIÃO, de 28
de agosto de 2017.
Parágrafo Terceiro — Caberá ao Fiscal do contrato acompanhar a
execução dos serviços com estrita observância ao estatuído no item 3 (Detalhamento
dos Serviços) do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.
29/2019), e ainda:
I — verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a
qualidade desejada;
II — atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para
autorizar os pagamentos;
ifi — anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados;
IV — dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle,
dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções
ou a rescisão contratual;
V — adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato.
Parágrafo Quarto — As decisões e providências que ultrapassarem a
competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente,
para a adoção das medidas que julgar necessárias.
Parágrafo Quinto — A fiscalização será exercida pelo
CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não
implica corresponsabilida.de do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao
CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual
prestado, se em desacordo com os termos do edital.
Parágrafo Sexto — Caberá ao Gestor do Contrato:
I — prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às
instâncias competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as
justificativas competentes;
II — comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes
de findo o estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;
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III — acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
IV — comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas
detectados na execução contratual, que tenham implicações na atestação;
V — comunicar as irregularidades encontradas: situações que se
mostrem desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei;
VI — exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer
alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hierárquico,
acompanhada das justificativas pertinentes;
VII — cuidar das alterações de interesse da CONTRATADA, que
deverão ser por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se
tratando de pedido de reequilíbrio económico-financeiro ou repactuação. No caso de
pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução,
o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do art.
57 da Lei 8.666/93 e alterações;
Vifi — elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com
vistas à alteração unilateral do Contrato pela Administração;
IX — alimentar os sites do CONTRATANTE, os sistemas
informatizados deste Poder, responsabilizando-se por tais informações, inclusive
sempre quando cobradas/solicitadas;
X — negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e
quando da sua prorrogação, nos termos da Lei;
XI — procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas
técnicas, administrativas ou jurídicas;
XII — documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
XVI — deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da
CONTRATADA, com base nos termos contratuais, sempre que houver descumprimento
de suas cláusulas por culpa da CONTRATADA, acionando as instâncias superiores e/ou
os órgãos Públicos competentes quando o fato exigir.
DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DO PAGAMENTO
CLÁUSULA TREZE — O valor anual estimado deste contrato é de
R$ 94.488,49 (noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove
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centavos), nele incluída a taxa de administração correspondente a (- 4,05) % (menos
quatro vírgula zero cinco por cento), nos termos do seguinte quadro:
it
01
02
03

04

combustível, ' (tdemensal(litrMY
valorindbillu(R$)
Gasolina comum
1.000
4,318
Alcool
200
3,566
Óleo diesel 510
900
3,528
Total mensal estimado de consumo de combustíveis
Total anual estimado de consumo de combustíveis
Serviço de gerenciamento, controle e
Serviço Administrativo
fornecimento de combustível — (- 4,05%)
VALOR GLOBAL TOTAL (R$)

Mor total (R$)
4318,00
713,20
3.175,20
8.206,40
98.476,80
-3.988,31
94.488,49

Parágrafo Primeiro — Os pagamentos serão efetuados mensalmente,
mediante a apresentação de Nota Fiscal, em duas vias, no prazo de 10 (dez) dias úteis
após o adimplemento da obrigação, através de Ordem Bancária, sendo efetuada a
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições determinadas
pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as normas vigentes e
acompanhada dos documentos em vigor, a seguir
I — Nota Fiscal discriminativa, devidamente atestada pelo Fiscal do
Contrato;

— Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;
ifi — Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
IV — Certidão relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço —
FGTS (CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal.
V — CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme a
Lei n. 12.440, de 07 de julho de 2011, a, dentro do prazo de validade estipulada na Lei,
bem como atender todas as aplicações nela estipulada.
Parágrafo Segundo — O primeiro faturamento, para fins de ajuste,
deverá corresponder aos dias do mês de assinatura do Contrato, e os seguintes deverão
ser faturados considerando o mês integral.
Parágrafo Terceiro — Para efeitos de conferência e posterior ateste
da fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar ou encaminhar, ao Fiscal do
Contrato, obrigatoriamente, com a fatura, as seguintes comprovações:
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I — planilha mensal de faturarnento, contendo: tipo de combustível,
quantidade de combustível, valor do litro, valor total, data do abastecimento, nome do
motorista, número do cartão etc.;
II — relatório do sistema de abastecimento;
1:11 — comprovante de cada abastecimento.
Parágrafo Quarto — O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA
pelo fornecimento do combustível, o valor correspondente à quantidade de litros
abastecidos, conforme o preço do dia do abastecimento, seja promocional ou não.
Parágrafo Quinto — A apresentação de Nota Fiscal com incorreções
ou desacompanhada da documentação requerida no Parágrafo Primeiro, implicará na
sua devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento
ser contado a partir da data de sua reapresentação.
Parágrafo Sexto — O CONTRATANTE reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa
SRF n. 1.234/2012, ou outra(s) vigente(s) à época da ocorrência do pagamento.
Parágrafo Sétimo — Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES,
deve anexar à fatura documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá
a retenção disposta no item anterior.
Parágrafo Oitavo — Considerar-se-á para efeito de pagamento a data
da entrega da Ordem Bancária ao respectivo Banco.
Parágrafo Nono — Não serão efetuados quaisquer pagamentos
enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigação em virtude de penalidades
impostas à Contratada ou inadimplência contratual inclusive quanto a não apresentação
do demonstrativo dos serviços prestados.
Parágrafo Dez — O CONTRATANTE poderá deduzir da
importância a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA nos termos deste Contrato.
Parágrafo Onze — Nos casos de atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos
moratórias devidos pela CONTRATANTE, entre a data limite para pagamento e à
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal, a serem incluídos na fatura do mês
seguinte ao da ocorrência, são calculados, na forma do art. 36, §4° da Instrução
Normativa n. 02/08 do MPOG, por meio da aplicação da seguinte fórmula:
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EM =IxNx VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = TX/100
I = (6/100)
TX
= Percentual da taxa
365
365
anual = 6%.
Parágrafo Doze — Os pagamentos decorrentes do presente contrato
deverão ser levados a crédito na conta corrente n. 86151-0, do Banco do Brasil, Agência
n. 2857-6, cujo titular é a CONTRATADA.
DO REAJUSTE DO PREÇO ESTIMADO DO CONTRATO
CLÁUSULA QUATORZE — O valor estimado do presente contrato,
relativo aos itens 1, 2 e 3 do quadro constante da Cláusula Treze, será corrigido
anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentação da proposta, considerando o valor médio pesquisado na ocasião do
reajuste, para cada tipo de combustível, conforme tabela divulgada pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP).
Parágrafo Primeiro — A Taxa de Administração (item 4 do quadro
constante da Cláusula Treze) terá percentual fixo e não reajustIvel durante a vigência
contratual.
Parágrafo Segundo — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o
interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último
reajuste.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA QUINZE — As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão à conta dos recursos orçamentários a serem consignados ao
CONTRATATE, conforme Programa de Trabalho n. 02.122.0033.4256.0027, PTRes
168234, Natureza da Despesa 339030 e Notas de Empenho n. 2020NE000237, emitida
em 19.2.2020 e n. 2020NE000249, emitida em 27.2.2020.
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DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DEZESSEIS — As sanções serão aplicadas de acordo
com o disposto na legislação vigente, com o Decreto n. 10.024/2019 e a Lei n. 8.666/93,
atualizada.
Parágrafo Primeiro — Conforme o disposto no art. 7° da Lei n.
10.520/2002: "Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais corninações legais."
Parágrafo Segundo — Além do previsto no parágrafo anterior, pelo
descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de
quaisquer das situações previstas no art. 78, I a XI da Lei n. 8.666/93, a administração
poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:
pequena monta;
especificada:

I — advertência, sempre que forem observadas irregularidades de
II — multas compensatória e moratória, na forma a seguir

a multa por atraso na entrega dos materiais/serviços, por culpa da
CONTRATADA, será representada por percentual do valor contratado, não excedendo
a 10% (dez por cento) do referido valor e será calculada pela seguinte fórmula:
M = 0,1*A*F, onde:
M = percentual representativo da multa
A = atraso em dias corridos
F = fator relativo à importância e criticidade de prazos de fornecimento:
F = 1 — baixa criticidade; F=2 — média criticidade; F=3 — alta criticidade
Nota: Para esta contratação o fator de criticidade a ser considerado será:
alta criticidade (F=3).
pelo não cumprimento de qualquer condição pactuada no contrato
e não abrangida pela alínea anterior, 2% (dois por cento) do valor total do contrato para
cada evento.
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DT — suspensão temporária de participar de licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV — 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 inciso
anterior.
Parágrafo Terceiro — As sanções previstas no Parágrafo Primeiro e
nos incisos I, III e IV do Parágrafo Segundo poderão ser aplicadas concornitantemente
com as do inciso III do Parágrafo Segundo, facultada a defesa prévia do interessado no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência,
Parágrafo Quarto — As multas deverão ser recolhidas no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação
enviada pelo CONTRATANTE.
Parágrafo Quinto — O valor das multas poderá ser descontado da
nota fiscal. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será
cobrada na forma da lei.
Parágrafo Sexto — As penalidades serão obrigatoriamente
registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e, no
caso da aplicação da penalidade prevista no inciso IV do Parágrafo Segundo, a
CONTRATADA será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
Parágrafo Sétimo — Em qualquer hipótese de aplicação de sanções
será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DA RESCISÃO
CLÁUSULA DEZESSETE — 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.

JUSTIÇAL,LipTliftp.ALH2
TIMI

SECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
Avenida da Paz, 2078 — 4,1 andar — Centro.
Maceió/AL — CEP: 57020-440
Telefone: (82) 2121-8177 / 2-121-8174
slunget19.jus.br

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DEZOITO — 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.
CLÁUSULA DEZENOVE — As partes contratantes se vinculam ao
edital de licitação e à proposta do licitante vencedor.
Parágrafo Primeiro — Aplica-se à execução do presente Contrato,
especialmente aos casos omissos, as Leis n. 10.520/200, 8.666/93 e demais normas
aplicáveis à espécie, mormente a legislação relacionada ao fornecimento de
combustíveis e lubrificantes.
Parágrafo Segundo — É obrigação da CONTRATADA manter-se,
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA VINTE — Em cumprimento ao disposto no art. 61.
Parágrafo 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 VINTE E UM — É competente o foro do Juízo Federal
da Seção Judiciária de Alagoas, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente
contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e
contratado, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza
seus legais e jurídicos efeitos.
Maceió, 27 de fevereiro de 2020.

ANNE HELENA FLSCHE OJOSA
Desembargadora Presidente do TRT 19' Região
CONTRATANTE
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EXTRATO DE CONTRATO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18e REGIÃO

Processo: CO 1497/2020. Partes: Tribunal Regional do Trabalho da 12! Região e Ducesar
Água Mineral Ltda. Objeto: Fornecimento de água mineral, em bombonas de 20 litros, para
Forum Trabalhista de Tubarão. Valor empenhado: R$ 1.143,00. Programa de Trabalho:
02.122.0033.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho. Natureza da
Despesa: 3390.30.07 - Material de Consumo - Géneros de Alimentação. Vigência: a partir
da assinatura até 31-12-2020. Data da assinatura: 9-3-2020. Pelo TRT: Arildo Disarõ Filho,
Diretor do Serviço de Licitações e Compras Substituto, Pela Contratada: Diego Cesar da
Silva, Socio-Administrador.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 11/2020 - UASG 80020
Ne Processo: 15583/2019. Objeto: Aquisição de materiais e medicamentos para atender ás
necessidades da Seção de Assistência Odontologica e da Seção de Assistência Médica deste
Tribunal para o ano 2020, conforme Edital.. Total de Itens Deitados: 119. Edital:
11/03/2020'clas 08h00 às 17h00. Endereço: Rua 51 C/ T-1 Ne 1403 Lt. 7 a 22 Qd. 22 Setor
Buem - Golánia/GO ou wwsv.comprasgovernamentaisgov.br/edital/800204.00011-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 11/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 24/03/2020 às 10h00 no site www comprasnet.govbr.

EXTRATO DE TERMO ADMVO

EDUARDO FREIRE GONCALVES
Pregoeiro

Processo: PRE 1064/2016. Partes: Tribunal Regional do Trabalho da 122 Região e
Lavanderia Santa Catarina Ltda. ME. -Objeto: 1. prorrogar a vigência do contrato para o
periodo entre 24-5-2020 a 23.5-2021; 2. e fazer constar a renúncia da Contratada .ao
direito de perceber o reajuste relativo ao periodo aquisitivo de abril de 2019 a mago de
2020, com incidência a partir -de 254-2020. Data da assinatura: 9-3-2020. Pelo TRT:
Fernando Schlickmann Oliveira Souza, Diretor da Secretaria Administratrva. Pela
Contratada: Carlos Henrique Colleone Junior, Sócio-Administrador

(SIA5Gnet - 10/03/20201 80020-00001-2020NE000412

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19e REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Proad: 3057/2019; Espécie: Contrato TRT 19a SIA N.5/2020; Contratante: TRT da 19'
Região; CNPJ: 35.734.318/0001-80; Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LIDA; CNP.): 05.340.639/0001-30; Objeto: Contratação de empresa
especializada para gerenciamento, via internes, da frota de veiculos(gasolina, álcool e óleo
diesel) e geradores movidos a óleo diesel, abrangendo o fornecimento de combustiveis,
por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletromco, com
cartão magnético, com vistas ah atendimento das necessidades de abastecimento dos
veicules automotores oficiais e dos geradores de energia elétrica movidos a óleo diesel
pertencentes ao CONTRATANTE, nas condições estabelecidas neste ajuste, no edital
licitatorlo e seus anexos; Valor anual estimado: R$ 94.088,49; Vigência: 12(doze) meses
contados da data assinatura, podendo ser renovado, por iguais e sucessivos períodos, até
limite de 60(sessenta) meses; Assinatura : 27/02/2020; Dotação Orçamentária: Programa
de Trabalho: 02.122 0033 4256.0027 - PTRes 168234 - Natureza da Despesa 339030 e
Notas de Empenho n. 20200E000237, emitida em 19.2.2020 e ri. 2020NE000249, emitida
em 27.2.2020; Base Legal: Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 10.024/20199 e subsidiariamente
na Lei n. 8.666/93 combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie e no
que consta no PROAD TRT 19'; Signatários: Desa. Anne Helena Fischer Magos& Presidente
do TRT 190 Região e o Sr. Rafael de Moraes Camini, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 138 REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Pie 6/2020
0 Tribunal Regional do Trabalho da 13 o Região, heves de seu Pregoeiro, avisa
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, cujo objeto
ê a contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada na
prestação de serviços de implementação. locação e assistência técnica de equipamentos do
sistema de segurança integrada das unidades do TRT da 13! Região, 'conforme
especificações constantes do Edital e seus anexos. A licitação está prevista para as 10:00 h
(horário de Brasilia/DF) do dia 25/03/2020. Cópia do Edital estará à disposição _dos
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, instalada na Sede do TRT 1.32
Região, situada na Av. [orago Soares de Oliveira, s/n, Centro, João Pessoa/PB, bem como
estará disponibilizada na Internet, através dos sites www.trt13.jus.br Ou www.licitacoese.com.br. Outras Informações podem ser obtidas no endereço acima citado, nos seguintes
horários: das segundas-feiras às sextas-feiras das 7:00h às 17:00h, pelo fone: (83) 3533E069 ou (83) 3533-6068, bem como por Intermédio do correio eletrônico nigetrtajtabr
(Protocolo TRT n,t 15.00E/2019).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22e REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

João Pessoa-PB, 10 de março de 2020.
RONALDO VIEIRA DE ARAGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 4/2020- UASG 80024

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 141 REGIÃO

Ne Processo: 195/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel. Móvel-Fixo e Dados). "nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), pós-pago, para comunicação de voz e
dados, com disponibilização de aparelhos móveis celulares em regime de comodato.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 11/03/2020 das 08h00 às 1Sh00. Endereço: Avenida João
23,1460, Noivos - Teresina/PI ou w‘vw.comprasgovernamentals.gov.briedita1/80024-500004-2020. Entrega das Propostas: a partir de 11/03/2020 às 08h1:10 no site
www.cornprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/03/2020 às 09h00 no site
www.comprasnet.govbr.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NE 4/2020
PROAD Ne 30915-2018. O TRT-14a Região, torna pública, a HOMOLOGAÇÃO e
ADJUDICAÇÃO, correspondente o registro de preços para futura e eventual aquisição de
coletes de proteção balistica, conforme condições e especificações editalicias. Empresa
vencedora dos Lotes - 1, II, III e IV. GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP, conforme Ata da
Sessão Pública (ID 71), e Relatório da Pregoeira (ID 72). Valor Unitário: Lote I - R$ 2.000,00;
Lote II - R$ 2.100.00; Lote III - RS 1.900.00 e Lote IV ItS 2650.00. Amparo legal: art. 82,
inciso VI. do Decreto 5.450/05 c/c o art. 42, inciso XXII. da lei 10.520/02, e art. 11, Inciso
II, da Portaria GP n. 0001, de 02/1/2019.

JOSE LUIZ LOSTOSA
Pregoeiro
(51ASGnet - 10/03/2020) 80024-00001-20200E000001

Porto Velho, 4 de março de 2020.
LÉLIO LOPES FERREIRA JÚNIOR
Diretor-Geral e Ordenador de Despesas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24§ REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NE 7/2020

Proc. TRT na 19.740/2019. Contrato na 04/2020. Contratante: TRT da 241 Região, CNPJ ne
37.115.409/0031-63. Contratada: Brazofrio Ar Condicionado Ltda., CNN ne
24.645.996/0001-50. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo configuração, operação e ajustes
no sistema de climatização instalado no prédio do Forum Trabalhista de Campo
Grande/MS. com fornecimento de mão-de-obra, peças e componentes novos e genulnos.
além de todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à execução
dos serviços. Vigência: 30 (trinta) meses, a contar -da data de sua assinatura em
11.03.2020- Valor -global estimado RS 201.499,99. Pregão Eletrônico ne 03/2020. Prog.
Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39.17 e 3.3.90.39.25. 20200E000248,
20200E000249, 20200E000250 e 20200E000251. Gerson Martins de Oliveira/Contratante,
.Dirceu Luiz Ficagna/Contratada.

PROAD Ne 12358.2019 O TRT-140 Região, torna pública, a HOMOLOGAÇÃO e
ADJUDICAÇÃO, correspondente a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos
instalados na Seção de Serviços Gráficos deste Tribunal. Empresa vencedora:
GRAFFPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA. conforme Ata da Sessão Pública (ID 231, e
Relatório da Pregoeira (1D 25). Valor mensal de R$5.187,45, perfazendo o montante
anual de 5562.249,40. Amparo legal: art. 82, inciso VI, do Decreto 5.450/05 c/c o art.
42, inciso XXII. da Lei 10.520/02, e art. 11, inciso II, da Portaria GP n. 0001, de
02/1/2019.

JUSTIÇA FEDERAL

Porto Velho, 6 de março de 2020.
LÉLIO LOPES FERREIRA JÚNIOR
Diretor-Geral e Ordenador de Despesas

ia REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO AMAZONAS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15e REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 2/2020' UASG 90002

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Na Processo: 34203420194018002. Objeto: Concessão de uso do espaço de 5,8m2 para a
prestação dos serviços de reprografia e digitaldação, incluindo o fornecimento de
equipamentos, operadores, manutenção e de todo material de consumo necessário à
realização dos serviços, nas dependências do prédio-sede da Justiça Federal de 10 Grau no
Estado do Amazonas, na cidade de Manaus/AM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
11/03/2020 das 09h00 às 16h00. Endereço: Av. Andre Araujo, N.25, 'deixo - Manaus/AM
ou www.comprasgovernamentaissov.biledital/90002-6-00002-2020. Entrega das
Propostas. a partir de 11/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnetgov.br. Abertura das
Propostas: 25/03/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

COORDENADORIA DE CONTRATOS
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTRATUAL

EXTRATO DE TERMO ADMVO
Processo ne RL03/2005: Contrato: 23/2005. Espécie: II TA, Partes: TRT e J. N. Gonçalves e
Silva Ltda. CNPJ: 51.379.534/0001-00. Objeto- alteração da cláusula terceira do contrato
para constar novo valor locaticio no importe de R$ mamai. Fundamento: art. 18 da Lei
8.245/1991 e Lei 866E/1993. Assinam: pelo TRT, Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson e,
pelo locador, João Hilton Gonçalves. Data: 02/03/2020. -

CLAUDIO FABIANO VALENTE MORTAGUA
Pregoeiro
(SIASGnet - 10/03/2020) 90002-00001-20200E099999

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16e REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BANIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROTOCOLO: 1026/2020. OBJETO: despesa com o pagamento de 08 inscrições
no Curso Completo de Governança, Gestão de Riscos e Compliance no Setor

ESPÉCIE: Contrato 9900685. CONTRATANTE: Justiça Federal de 10 Grau-Seção Judiciária
da Bailia (Dr. Dirley da Cunha Júnior). CONTRATADA: REFORMAR ELEVADORES LTDA. (Sr.
WAGNER ALVES DOS SANTOS), CNPJ/ME n. 21.633.171/0001-28. OBJETO: Manutenção
preventiva e corretiva em elevadores da Subseção de' Guanambi. Valor total: R$
18.000,00. VIGENCIA: 12 meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 02061003342570001;
NO 339039; NE 20200E806002. emitida em 09/03/2020. BASE LEGAL: Leis 8.666/1993,
12.846/2013, 12.349/2010, e IN 03/2018 MPDG e PAe 0013253-70.2019.4.01.8004-1FBA.

Público, Estatais e Sistema '5'. CONTRATANTE: TRT da 161 Região.
CONTRATADA: Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda., VALOR: RS
18.000,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei ne
8.666/93. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE em 06/03/2020, por Manoel
Pedro Castro, Diretor-Geral. RATIFICAÇÃO em 09/03/2020, por lika Esdra Silva
Araújo, Desembargador Diretora da Escola Judicial.
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Ass. em 09/03/20.
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