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CONTRATO TRT/CAD Nº 008/2015 
PROCESSO TRT Nº 107.101/2013 (Processo principal) 

PROAD Nº 361/2019 
 
 

APOSTILAMENTO TRT/CAD Nº 003/2019 
 

O Diretor Geral de Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 8º do Art. 65 da Lei nº 

8.666/93, na Cláusula Sétima do contrato original e na Cláusula Terceira do Quinto 

Termo Aditivo, APOSTILA o Contrato de prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio, com fornecimento de 

peças, TRT/CAD nº 008/2015, firmado com a INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE 

AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, para reajustar os valores contratuais. 

Os valores unitários dos itens da Planilha Orçamentária, Anexo II do contrato, 

serão reajustados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), cujo 

percentual de variação acumulada nos últimos 12 meses (janeiro/2018 a dezembro/2018) 

definiu-se em 3,7455% (três inteiros e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 

décimos de milésimos por cento), passando a ser os que se seguem, a partir de 

23/01/2019: 

 
VALORES (R$) ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
UNIT TOTAL 

1 

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema 
de detecção e alarme de incêndio composta de  
Central de Alarme convencional da Siemens de 
45 laços, incluindo duas baterias autônomas, 
14 quadros paralelos painel sinótico de LED’s 
com indicação de alarme, 14 sirenes, 31 
acionadores manuais tipo quebra vidro, 05 
detectores termo-velocimétricos, 604 
detectores de fumaça, 05 indicadores áudio-
visuais, 43 indicadores visuais e 02 quadros de 
distribuição dos laços. mês 12 5.193,51 62.322,12 

2 Fornecimento de cabo flex 1.5mm² para 
sistema de detecção  m 100 3,55 355,00 

3 Fornecimento de sirenes compatíveis com o 
sistema central existente und 6 195,03 1.170,18 

4 Fornecimento de acionadores manuais 
compatíveis com o sistema central existente und 12 154,26 1.851,12 

5 
Fornecimento de detectores termo-
velocimétricos compatíveis com o sistema 
central existente und 3 141,83 425,49 

6 Fornecimento de detectores de fumaça 
compatíveis com o sistema central existente und 120 141,83 17.019,60 

7 Fornecimento de indicadores áudio-visuais 
compatíveis com o sistema central existente und 3 244,68 734,04 
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8 Fornecimento de Indicadores visuais 
compatíveis com o sistema central existente und 12 159,57 1.914,84 

9 Fornecimento de bateria 12v - 48Ah und 2 375,89 751,78 

10 Fornecimento de base para detectores 
compatíveis com o sistema central existente und 120 32,98 3.957,60 

11 
Fornecimento de quadros paralelo - Painel 
sinóptico de LED’s com indicação de alarme 
compatíveis com o sistema central existente und 6 1.156,03 6.936,18 

12 Fornecimento de lâmpadas led para quadro 
sinótico e central de alarme und 140 12,40 1.736,00 

TOTAL DA ESTIMATIVA ANUAL 99.173,95 

TOTAL DA ESTIMATIVA MENSAL 8.264,50 

 

Assim, os valores estimados do contrato serão majorados da seguinte forma: 

 
a) Valor mensal estimado - de R$ 7.966,09 (sete mil, novecentos e sessenta e 

seis reais e nove centavos) para R$ 8.264,50 (oito mil, duzentos e sessenta e quatro 

reais e cinquenta centavos); 

b) Valor anual estimado - de R$ 95.593,12 (noventa e cinco mil, quinhentos e 

noventa e três reais e doze centavos) para R$ 99.173,95 (noventa e nove mil, cento e 

setenta e três reais e noventa e cinco centavos). O novo valor global estimado do 

contrato pode ser detalhado da seguinte forma: 

• valor total estimado dos Serviços de manutenção preventiva e 

corretiva: R$ 62.322,12 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e dois 

reais e doze centavos); 

• valor total estimado de peças eventualmente utilizadas: R$ 36.851,83 

(trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três 

centavos); 

A Contratada deverá ajustar a garantia prestada anteriormente de forma a 

manter o percentual de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual. 
 

Diretoria Geral,          de                                   de 2019. 

 
 

_____________________________________________ 
CARLO H. BRANDÃO TEIXEIRA 

ORDENADOR DE DESPESA SUBSTITUTO 
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