PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 194 REGIÃO

Processo n. 676/2019
Pregão Eletrônico n. 21/2019
CONTRATO TRT19/SJA N. 030/2019.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEGURO
CONTRA INCÊNDIOS, QUEDA DE RAIOS,
INUNDAÇÃO, EXPLOSÃO E DANOS ELÉTRICOS
DOS !MOVEIS PERTENCENTES À UNIÃO E DOS
IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS, TODOS
UTILIZADOS POR ESTE REGIONAL, BEM COMO
OS BENS PERMANENTES EXISTENTES NOS
MESMOS E OS BENS DE CONSUMO EXISTENTES
NO SETOR DE ALMOXAREFADO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM AXA SEGUROS S.A 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 - Centro - Maceió - Alagoas. inscrito no CNPJ
sob o n. 35.734.318/0001-80, 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, doravante denominado CONTRATANTE c, de outro lado, AXA
SEGUROS S.A, estabelecida na Av. Juscelino Kubitischek, 1600. andar 15. Conjunto
Comercial 151, Vila Nova Conceição - São Paulo - SP Cep 04.543-000, inscrita no CNPJ sob
o n. 19.323.190/0001-06, adiante denominada CONTRATADA e representada por Érika
Médici Klaftke, portadora do CPF n. 074.973.707-74 e da Cédula de identidade n. 1.063.776-41
SECC - DETRAN/RJ e por Igor di Beo, portador do CPF n. 279.651.408-02 e da Cédula de
identidade n. 22.803.969-1, resolvem firmar o presente negócio jurídico. com fundamento na
Lei n. 10.520/2002, no Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, nas Leis n. 8.666/93 e
9.784/99 e suas alterações, combinadas com as demais normas de direito aplicáveis à espécie,
bem como no que consta no processo administrativo TRT19 n. 676/2019, realizado na
modalidade de Pregão Eletrônico n. 021/2019, 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
Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços securitários relativos aos imóveis pertencentes à União e
imóveis locados de terceiros, todos utilizados por este Regional Trabalhista, nos termos e
condições estabelecidos no edital.

CLÁUSULA PRIMEIRA -

Ei Documento 182 do PROAD 676/2019. Paia verificar a autenticidade desta cópia.
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.XJWN.WWWY:
https://portalart19.jus.br/proad/filkonsultardocumento
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DO PRAZO
CLÁUSULA SEGUNDA - A vigência do contrato será 12 (doze)
meses, tendo os termos inicial e final coincidentes com os da apólice, 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 Único - O Contrato poderá ser prorrogado até o limite
de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
a) Quando os serviços forem prestados regularmente:
13) A Administração ainda tenha interesse na realização dos
serviços;
O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para
Administração;
A contratada concorde expressamente com a prorrogação; c
A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado
que demonstre a vantajosidade para a Administração, das condições e dos preços contratados,
ou se for ocaso, ficará dispensada sua realização conforme a orientação do Acórdão TCU no.
1214/2013, combinado com §2°, inciso II, artigo 30-A, da Instrução Normativa n°. 02/2008.
DA FORMA DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA — O objeto será executado
diretamente pela CONTRATADA, pelo prazo de 12 (doze) meses, de forma que todos os
imóveis e bens permanentes existentes nos imóveis pertencentes à União e locados de terceiros,
todos utilizados por este Regional, recebam cobertura securitária total para os casos de
incêndio/queda de raios, inundação, explosão e danos elétricos.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA obriga-se a:
1 - Expedir e entregar, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados
do recebimento da nota de empenho, a Apólice de Seguro de todos os imóveis assegurados:
II - Comunicar ao CONTRATANTE. por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente que possa prejudicar a perfeita execução do Contrato;
III - Manter, durante o período de vigência deste contrato, todas
as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação exigidas na licitação;
IV - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes à
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prestação dos serviços indicados pelo Tribunal, por seus empregados, uma ez que os mesmos
não têm vínculo empregatício com o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região.
V - Comunicar ao contratante, por escrito, com antecedência
mínima de 7 (sete) meses antes do final da vigência do Contrato, o interesse da contratada em
renová-lo por igual período, conforme disposto no art. 57, da Lei n°. 8.666/93, com alterações
posteriores.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA QUINTA - O CONTRATANTE obriga-se a:
I - Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades
indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;
H - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas
condições estabelecidas;
III - Exercer a fiscalização e acompanhamento da execução do
Contrato:
IV - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados
pela CONTRATADA, desde que atendidas as obrigações contratuais:
V - Rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com as
especificações previstas neste contrato, no edital e seus anexos, e notificar a CONTRATADA:
VI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA;
VII - Aplicar as sanções administrativas nos casos de
inadimplemento da execução contratual.
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA — Nos termos do artigo 67 da Lei Federal
n. 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da Coordenação de
Material e Logística, 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 do Contratante.
Parágrafo Segundo - As atribuições do gestor e do fiscal do
contrato estão definidas nos artigos 45, 46 e 47 do Ato n°. 20/GP/TRT 19 REGIÃO, de 26 de
janeiro de 2015, publicado no Boletim Interno do TRT da 19 Região.
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Parágrafo Terceiro - A omissão, total ou parcial, da fiscalização
não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de
sua competência.
Parágrafo Quarto - Ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os titulares da fiscalização deverão, de
imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará as
providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital e no Termo de
Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.
DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor de R$ 44.990,00 (quarenta c quatro mil novecentos e noventa reais).
Parágrafo Único — O pagamento dos seniços será efetuado em
parcela única, através de ordem bancária para o domicílio bancário indicado pela
CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis subsequentes ao adimplemento da
obrigação, mediante apresentação dos seguintes documentos:
Nota fiscal/fatura/documento cobrança contendo a descrição do
objeto contratado, preços unitários e totais, conforme proposta apresentada:
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,
CLÁUSULA OITAVA - A apresentação de apólice/fatura com
incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no subitem anterior, implicará na
sua devolução à Empresa CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento
ser contado a partir da data de sua reapresentação.
CLÁUSULA NONA - 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 Único — 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA - O CONTRATANTE se reserva no
direito de recusar a efetivação do pagamento se, no ato da atestação dos serviços, este estiver
em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Edital e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O CONTRATANTE
poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA nos termos deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Considera-se para efeito
de pagamento o dia de entrega da 0.13. na Unidade Bancária.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 Tribunal
Regional do Trabalho da 19' Região, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o
efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:
EM =I x N x VP
Onde:
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 atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/10120
365

I = (6/100)
365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O reajustamento do
contrato poderá ocorrer com a renovação da(s) apólice(s) de seguro(s), caso sejam preenchidos
os requisitos enumerados abaixo de forma simultânea, c autorizado formalmente pela
autoridade competente:
a) apresentação de demonstrativo analítico da variação de custos
da apólice que motivou revisão de valores do seguro, discriminando por itens de despesas e
estimativa de impacto na fatura;
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realização de pesquisa de preços com a solicitação de, pelo
menos, 3 (três) seguradoras para verificar a adequação da proposta de renovação aos valores
praticados no mercado:
disponibilidade orçamentária para fazer frente à despesa.
Parágrafo Único - Poderá ocorrer a revisão de valores do seguro
para menos desde de que se tomem superiores aos preços praticados no mercado.
DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — As despesas decorrentes da
execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este
Regional, conforme Programa de Trabalho n. 02.122.0571.4256.0027. Elemento de Despesa n.
3390.39 (Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica), conforme Nota de Empenho n.
2019NE000616, emitida em 06.09.2019.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — Na forma do disposto no art.
7° da Lei n. 10.520/02, aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo. 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, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Contrato e no Edital e das demais cominações legais.
Parágrafo Primeiro - Além do previsto no cripta, pelo
descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das
situações previstas no art. 78, incisos 1 a XI da Lei n. 8.666/93, a Administração poderá aplicar
as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:
I - Advertência, sempre que forem observadas irregularidades de
pequena monta;
II - Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da
obrigação inadimplida, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação
contratual ou legal, até o limite máximo de 10% (dez por cento), podendo esse valor ser
abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente:
III - Multa de 10%. incidente sobre o valor global do Contrato, na
hipótese inexecução total ou parcial do contrato, a ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias consecutivos, uma vez comunicada oficialmente.
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IV — suspensão temporária de participar de licitação e
impedimento de contratar ei mi 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 determinanti», 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 meiorios resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no capar e no inciso 1,
IV e V do Parágrafo Primeiro poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos incisos II e
III do Parágrafo Primeiro, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

Parágrafo Terceiro - As sanções serão obrigatoriamente
registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e, no caso da
aplicação da penalidade prevista no inciso V desta Cláusula, a CONTRATADA será
credenciada por igual período, sem prejuízo das multas prevista neste instrumento e das
demais cominações legais.

Parágrafo Quarto - As multas deverão ser recolhidas no prazo
máximo de dez 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 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções
será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- O CONTRATANTE poderá
considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independentemente de notificação judicial,
sem que assista à CONTRATADA o direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados
pela Lei n. 10.520/2002, pelo Decreto n. 5.450/2005 c subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93.
DA ALTERAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — 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.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DÉCIMA NONA — O presente ajuste vincula-se ao
instrumento convocatório, à proposta da contratada e à apólice em todos os seus termos, sendo
os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
CLÁUSULA VIGÉSIMA — A CONTRATADA fica obrigada a
manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Não será permitida, em
nenhuma hipótese, a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto do presente
ajuste.
DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 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 VIGÉSIMA TERCEIRA - É competente o foro
do Juízo Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para dirimir quaisquer litígios oriundos da
presente avença.
E. para firmeza e corno 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, 18 de setembro de 2019.

ANNE HELENA FISCHER INO SA
Desembargadora Presidente do TRT 19' Região
CONTRATANTE
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EXTRATO DE CONTRATO

DIRETORIA-GERAL

PROAD: 1.403/2319; Espécie: le Termo Aditivo ao Contrato TRT 19e AJA 027/2019;
Contratante: TRT da 19e Região; CNPJ: 35.734.318/0001-80; Contratada: SILVARA MARCIA
GUIMARÃES SANDES E CIA LTDA; CNPJ: 05.638.141/0001-58; Objeto: Fica prorrogado, por
10 dias, com efeitos a contar de 21.10.2019, o prazo de execução dos serviços previsto no
inciso III da Cláusula Segunda deste Contrato, conforme previsto no parágrafo único da
Cláusula Ditava, com a consequente prorrogação de dez dias do prazo de vigência do
presente ajuste, estabelecido no inciso V da Cláusula Segunda; Base Legal: Lei ng. 8.666/93
e demais normas legais aplicáveis à espécie; Assinatura: 09/10/2019; Contratante: DeSa.
Anne Helena Fischer nojosa. Presidente do TRT 191 Região e a Sra. Silvana Marcia
Guimarães Sandes, pela Contratada.
•
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS
SEÇÃO DE COMPRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROAD Na 15.368/2019
Objeto: Inscrição de servidores no seminário 'Desafios Atuais nas Contrafações Públicas Soluções de questões polêmicas sobre licitações e contratos". Contratada: Zênite
Informação e Consultoda 5/A. Valorlit$ 24.840,00. Fundamento Legal: art. 25, II, c/c art.
13, VI da Lei nu 8.666/1993. Lei ne 13.808/2019. Classif. Despesa:
02.122.0571.4256.3474.3390.3628. Reconhec./Ratif.: Monica Laterza Lopes. Coordenadora
de Compras, e Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson, Secretária da Administração, em
22/10/2019. (Of. 039/19)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROAD MI 21.310/2019
Objeto: Contratação do curso "Tópicos Especiais em Economia do Trabalho' ECO 0613'.
Contratada: Fundação de Desenvolvimento da Unicarne - Funcamp. Valor: R$ 25.507,50.
3.1308/2019. Classif.
Fundamento Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI da Lei 8666/1993. Lei na 1.
Despesa: 02.122.0571.4256.3474.9390.36.28. Reconhec./Ratit: Monica Latem Lopes,
Coordenadora de Compras, e Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson, Secretária da
Administração, em 22/10/2019. (0f. 038/19)
AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Na 14567/2019-1 - Eventual contratação. de empresa para fornecimento de
persianas verticais e horizontais, comuns e black out, devidamente instaladas nas unidades
do TRT15. ENVIO DAS PROPOSTAS até ás 13h e iN(OO DA DISPUTA às 1411, do dia
07/11/19, no sita www.licitacoes.e.corn.br. Editais e Informações no referido site ou na
Coord. Licitações, Fone: 19-3232-8519, h Rua Dr, Quinno, 1080, 2a, Campinas/SP.
VIVIANE MENDES MARQUES
Assistente de Licitações
COORDENADORIA DE CONTRATOS
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTRATUAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo na CP0567/2014. Contrato: 17/2015, Espécie: 1 TA, Partes: TRT e RCA Produtos e
Serviços Leda. CNPJ: 69.207.850/0001-61. Objeto: reduZir o quadro operacional, durante o
período do recesso judiciário, de 20/12/2019 a 06/01/2020, o quadro operacional pare 5
motoristas e 1 supervisor no período matutino e 5 motoristas e 1 supervisor no período
vespertino, com consequente redução do valor a ser pago à contratada. Fundamento: Lei
8.666/1993, art. 65, § 2e, inciso II. Assinam: pelo TRT, Ana SIMa Damasceno Cardoso lusos
e, pela empresa, Visor Guimarães Barbosa, Data: 16/10/2019.
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EXTRATO DE CONTRATO
Protocolo: 6976/2019. Contrato na 33/2019. Contratante: TRT 161 REGIÃO, Contratada: V.
Q. F. GURGEL-ME. Objeto: prestação dos serviços de execução e Instalação com
fornecimento de material e mão de obra de letreiro com acessórios de Iluminação para a
fachada do prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho - 161 Região. Valor: R$ 9.276,00
(nove mll, duzentos e setenta e seis reais) - valor global. Vigência: 90 (noventa) dias,
contados do recebimento da Ordem de Serviço. Data da assinatura; 23/10 /2019. Assinam:
Desembargadora Presidente, Solange DistIna Passos de Castro Cordeiro (p/ contratante) e
Sra. Viviane Queiroz Furtado Gurgel (p/ contratada).
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Na 72/2019. Objeto: Aquisição de materiais elétricos.
Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 165 Região. Contratado: Universo da
Irrigação Eireli (CNP]: 30.275.426/0001-19). Item 68 - Assento de vaso sanitário; Valor
Unitário R$ 24,49, Vigência: 12 [doze) meses a partir da publicação no DOO Modalidade
de Licitação: Pregão Eletrônico Na 12/2019. Processo: 5953/2018.

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 18/2019
O Tribunal Regional do Trabalho da 20' Região torna público que realizará
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, em regime de
empreitada por preço unitário, objetivando a CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O
LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL (AS BUILT) E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E
EXECUTIVO PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE CORPORATIVA (LAN) DO TRT 20e REGIÃO. O
certame será realizado através do site www.ilcitacoes-e.constr nas seguintes datas e
horários: Envio eletrônico das propostas - a partir das 17h do dia 24/10/19; Abertura das
propostas - às 10h do dia 013/11/2019; Inicio da sessão de disputa de preços- às 11h do
dia 08/11/2019. O edital completo encontra-se disponlvel no endereço www.trt.20.jus.br.
Informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail cpl@trt20.jus.br.
Aracaju, 23 de outubro de 2019.
EDWARD LIMA DA SILVA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 24/2019
O Tribunal Regional do Trabalho da 201 Região torna público que realizará
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, em regime de
empreitada por preço unitário, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO
E GARANTIA POR CINCO ANOS PARA DOIS POTE/OCRES DA MARCA JUNIPER MODELOS
MX104. O certame será realizado através do site www.licitacoes-e.com.br nas seguintes
datas e horários: Envio eletrônico das propostas - 'a partir das 17h do dia 24/10/19;
Abertura das propostas - às 10h do dia 11/11/2019; Inicio da sessão de disputa de preços
- às 11h do dia 11/11/2019. O edital completo encontra-se disponível no endereço
www.trt20.jus.br. Informações adicionais poderão ser obtidas atreves do e-mail
cpl@trt20jus.br.
Aracaju, 23 de outubro de 2019.
EDWARD UMA DA SILVA
Pregoeiro
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 232 REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Proad 6378/2019. Contrato 30/2019. OBJETO: Aquisição de dispositivos elétricos
Incapacitantes e acessórios para utilização no serviço de segurança institucional.
CONTRATANTE: TRT 235 Região. CONTRATADA: Condor S/A Indústria Química. CNPJ
30.092.431/0001-96. VALOR TOTAL RS 28E50,94, ASSINATURA 09/10/2019. V1GÉNCIA: 12
meses da assinatura. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis n. 8666/93. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02.122.0571.4256.0051, SIGNATÁRIOS: Maurício de Melo Snowareski/TRT; Luis
Cristiano Valilm Monteiro/Contratada.

BORATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Atada Registro de Preços Na 82/2019, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
materiais elétricos. Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 161 Região. Contratado:
ES Comércio de Eletrodomésticos Ltda - EPP (CNPJ: 30.180.944/0001-59). Item 09 Aparelho de Ar Condicionado tipo Spiit de 30.000 13111; Valor Unitário R$ 3.100,00 Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação no DOU. Modalidade de Licitação: Pregão
Eletrônico Na 19/2019. Processo: 4054/2018.

Proad na. 6109/2019. Termo de Cooperação entre TRT 23s Região e a União, por
intermédio da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN. OBJETO: liberação do acesso e
consulta informatizada aos sistemas de acompanhamento de processos do TRT da 23'
Região à ABIN, atividades de capacitação técnica de servidores e mútua colaboração entre
os órgãos signatários. VIGENC1A: 60 meses da publicação. ASSINATURA 23/10/2019.
Assinam: pelo TRT23, Diney Bezerra Veios; Desembargadora-Presidente; pela ABIN, Fábio
Cerévolo de Oliveira, Superintendente Estadual (MT) ABIN.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19e REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROAD. na. 1.265/2019; Espécie: Contrato TRT 190 AJA 036/2019; Contratante: TRT da 19e
Região; CNPJ: 35.734.31/3/0001-80; Contratada: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA;
CNPJ/MF: 22179.545/000103; Objeto: Aquisição de 354 Microcomputadores TIPO I com
assistência técnica on-site; Base Legal: Lei 10520/2002, Decretos no 3.555/2000, n'
5.450/2005, Lei Complementar W 123/2006, alterada pela lei Complementar n' 147/2014,
Lei Complementar n. 155/2016, Decreto n8.5313/2015 e ainda pelas condições e exigências
estabelecidas no Edital,, Na Ata de Registro de Preços TRT 13 n. 05/2019; Dotação
Orçamentária: Programas de Trabalho 021220571425E0027 e 0212605712C730001,
Elemento de Despesas na 449052, as Notas de Empenho n. 2019NE000670. 201911E000671
e 2019NE000672, emitidas em 1.10.2019; Valor do Contrato: R$ 1.011.732,00; Vigência: 60
meses, contados a partir da data do Recebimento Definitivo do objeto: Assinatura:
11/10/2019; Signatários: Desa. Ame Helena Fischer 'nojosa, Presidente do TRT 191 Região
e os Srs. Fábio de Souza Uma e Augusto Rasa Filho pela contratada.
EXTRATO DE CONTRATO
PROAD. na. 676/2019; Espécie: Contrato TRT 19a AJA 030/2019; Contratante: TRT da 19'
Região; CNPJ: 35.734.318/0001-80; Contratada: AXA SEGUROS 5/A; CNPJ/10:
19.323.190/0001-06; Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
senriçOS securítárlos relativos aos Moveis pertencentes à União e imóveis locados de
terceiros, todos utilizados por este Regional Trabalhista; Base Legal: Lei n. 10.520/2002, no
Decreto n. 5.450/200S e, subsioiariamente, nas Leis n. 8.66093 e 9.784/99 e suas
alterações, combinadas com as demais normas de direito aplicáveis à espécie; Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho n. 02 122.0571.4256.0027, Elemento de Despesa na
3390.39, conforme Nota de Empenho n. 2019NE000616, emitida em 06.09.2019; Valor do
Contrato: R$ 04.990,00; Vigência: 12 meses, tendo os termos inicial e final coincidentes
cornos da apólice, podendo ser renovado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de
60 (sessenta) meses; Assinatura: 18/09/2019; Signatários: Desa. Anne Helena Fischer
/nojosa, Presidente do TRT 19' Região e o Sr. Igor Dl Eco e Sra. Enke Medict Klaffke pela
contratada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Proads 131/18 e 9874/19. Contrato de Credenciamento na. 10/2019. OBJETO: Serviço de
exames complementares Raios de tórax P. A e perfil e Rairs,g de coluna panorâmico total.
CREDENCIADA: Imagens - Medicina Diagnóstico Ltda; CNPJ 11.135.984/0001-34. Valor por
exames: Raio-a de tórax P. A e perfil R$ 67,19 e Raio-a de coluna panoramico total R$
84,76. Assinatura: 01/10/19. Vigência: até 12/07/2020 Signatários: Mauricio de Melo
snowareski/TRT; Humberto Luis Torres Urban/Credenciado.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 48/2019
j Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. DA 231 REGIÃO, FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO
TRABALHO DO INTERIOR, QUE COMPREENDERÁ, ALEM DA MÃO DE OBRA E DOS
UNIFORMES, O EMPREGO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPIS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme as especificações do Edital e seus
Anexos, inicio do acolhimento das propostas: 51/10/19. Abertura das propostas is 09:00h
e inicio da iessão às 11:00h do dia 013/11/19 (horário de Brasília).
O edital encontra-se no site www.licitacoes-e.combr e www.trt23.Ius.br e
demais informações poderão ser obtidas através do telefone (65) 36484049 ou e-mail
licltacao@trt23.jus.br.
THIAGO SIGARINI FLORES SILVA
Pregoeiro
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