
TERMO DE
REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1- Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee
break e serviços de apoio para suprir as necessidades na realização de eventos e capacitações no Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região, localizado à Avenida Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova,
Natal, pelo período de 12(doze) meses, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
1.2 - Os serviços que se pretende contratar são classificados como de natureza comum, pois seus padrões
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais do
mercado e por serem oferecidos por diversos fornecedores.

2. JUSTIFICATIVAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1 - A Escola Judicial do TRT da 21ª Região, objetivando melhor atender à sua missão de promover
a formação inicial e continuada de magistrados e servidores, realiza cursos e eventos para magistrados e
servidores durante os turnos matutinos e vespertinos. Sendo assim, momentos de intervalo tornam-se
indispensáveis, e, para o bem-estar dos participantes, o fornecimento do coffee break se faz necessário.
2.2- A pretensão da realização do Registro de Preços justifica-se pela impossibilidade de definição prévia
dos quantitativos a serem solicitados, uma vez que o número de participantes é muito variável em cada
evento realizado pelo TRT e Escola Judicial.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

3.1Cardápio
3.1.1 Coffee-Break Tipo 1, serviço para 1500 pessoas, contendo minimamente:
a) Bebidas:
a.1) Café com açúcar e sem açúcar (100 ml por pessoa)
a.2 ) Suco de frutas da região com e açúcar (300ml por pessoa)
a.3) Refrigerante (1 tipo normal e 1 tipo diet) (300ml por pessoa).
b) Doces:
b.1) Bolo caseiro (2 fatias por pessoa) – (bolo de banana com aveia, bolo da moça, bolo de cenoura,
bolo de laranja, bolo de banana, bolo de limão, bolo de goiabada cascão, bolo formigueiro, bolo de queijo,
ameixa e outros);
c) Salgados:
c.1) Mini sanduíche de pão integral (recheio de queijo branco e alface, presunto de peru com alface,
frango com ricota e outros) (03 por pessoa)
c.2) Mini tortinhas abertas com recheios diversos (carne na nata, creme de frango, carne, azeitonas e
ervilhas frescas; batata com bacon; couve flor com ricota; tomate, manjericão e queijo; presunto e queijo;
creme de queijo, frango com palmito e outros) – 03 por pessoa
c.3 ) Mini tapiocas recheadas (recheio de presunto e/ou queijo, carne de sol), (03 por pessoa)
d) Salada de frutas (01 por pessoa) ou frutas laminadas - (banana, mamão, melão, uva, abacaxi,
manga, laranja, maçã, Kiwi, melancia e outras) - 300g por pessoa
e) Mix de castanha de caju torrada, castanha do pará, amêndoa, uva passa e ameixa seca (10 gramas
por pessoa);

3.1.2 – Coffee-Break Tipo 2, serviço para 1500 pessoas, contendo minimamente:
a) Bebidas:
a.1) Água sem gás (300ml por pessoa),
a.2) Café com açúcar e sem açúcar (100 ml por pessoa)
a.3 ) Suco de frutas da região com e sem açúcar (300ml por pessoa)



a.4) Capuccino (50ml por pessoa),
a.5) Refrigerante (um) tipo normal e 01 (um) tipo diet, 300 (trezentos) ml por pessoa; a.5) Suco de
frutas da estação (300ml por pessoa);
b) Doces:
c) Bolo Caseiro (1 fatia por pessoa) – (bolo de banana com aveia, bolo da moça, bolo de cenoura, bolo de laranja, bolo de

banana, bolo de limão bolo de goiabada cascão, bolo formigueiro e bolo queijo, ameixa e outros) e Bolo com Recheio
(recheio de laranja, chocolate, leite condensado e outros - 1 fatia por pessoa)

d) Tipos de salgados:
d.1) Mini canapés abertos (queijo e tomate; presunto e queijo; parmesão e tomate cereja com pasta de
ricota; frango; pizza e outros) (02 por pessoa)
d.2) Mini torrada integral com creme de ricota ou patê de atum ou tomate seco ou queijo ou creme de
ricota com gergelim ou frango com queijo) - 02 por pessoa
c.3 – Mini sanduíches de pão integral (recheio de queijo branco e alface, presunto de peru, frango com ricota
e outros) (02 por pessoa)
c.4) Cestinhas de massa folhada com recheio de salpicão de frango ou frango desfiado com requeijão;
queijos e cubinhos de bacon; espinafre com creme de queijo e outros – 02 por pessoa
c.5) Dadinhos de tapioca com molhos diversos (geléia de pimenta e agridoce) - 03 por pessoa
e) Salada de frutas (01 por pessoa) ou frutas laminadas - (banana, mamão, melão, uva, abacaxi,
manga, laranja, maçã, Kiwi, melancia e outras) - 300g por pessoa
f) Mix de castanha de caju torrada, castanha do pará, amêndoa, uva passa e ameixa seca (10 gramas
por pessoa);

3.2 – Pessoal de Apoio
3.2.1- Para o coffee break Tipo 1: A empresa Contratada deverá incluir serviço de mão de obra para a
organização prévia do coffee break, acompanhamento durante o período de realização do mesmo, além da
organização ao seu término.

3.2.2 - Para o coffee break Tipo 2: Para cada 100 unidades de coffee break, deverá ser disponibilizado
pelo menos 1 (um) profissional para servir os participantes, durante o coffee break. A empresa Contratada
deverá incluir serviço de mão de obra para a organização prévia do coffee break, acompanhamento
durante o período de realização do mesmo, além da organização ao seu término.

3.3 – Materiais e insumos:
3.3.1 – Utilizar, na prestação do serviço, materiais, insumos e utensílios apropriados, tais como
toalhas, guardanapos descartáveis e peças de cutelaria em geral (não descartáveis).

3.3.2 - Para o coffee-break Tipo 2 poderá ser utilizado descartável se o número de pessoas for superior
a 100 (cem).

3.3.3 - A empresa contratada deverá assegurar-se de que os materiais e o pessoal envolvido na
execução do contrato estejam no local da realização do evento com a antecedência necessária para que os
serviços possam ser efetivamente oferecidos nos locais e horários indicados.

3.4 – Os produtos constantes nos itens 3.1 e 3.2 deverão ser adjudicados a um único fornecedor,
objetivando evitar prejuízos à Administração com perda da economia de escala ou os riscos inerentes à
própria execução do objeto em sendo mais de um contratado.

4. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO:

4.2.1 – A empresa Contratada deverá fornecer 01 profissional para a organização prévia do
coffee-break, acompanhamento durante o período de realização do mesmo, além da organização ao seu
término.
4.2.2 – O Coffee-Break 2 deverá incluir serviço de cutelaria completa, em perfeitas condições de uso e



4.2.3 sem avarias, incluindo copos e taças em vidro, jarras para líquidos em vidro ou aço inox, pratos e
xícaras em louça ou porcelana branca, talheres em aço inox, bandejas em aço inox ou similar e
guardanapos descartáveis, e ser servido no horário informado na solicitação de fornecimento, mas
poderão fazer uso de descartáveis, se o número de pessoas for superior a 100.
4.2.4 – No caso de evento com coffee-breaks em dias consecutivos, ou quando o coffee break for
servido repetidamente em um mesmo evento, a contratada deverá variar o cardápio com tipos alternados
de bebidas, salgados, doces, bolos e frutas dentro das especificações determinadas.– Os materiais e
equipamentos como: forno, fogão, geladeira, freezer, micro-ondas, utensílios de cozinha, pano de prato,
sacos de lixo, panos de chão, necessários para entrega do pedido, são de responsabilidade da
CONTRATADA;
4.2.5 – A reposição dos materiais, que porventura sejam extraviados, danificados e/ou quebrados
durante os eventos, será de responsabilidade da empresa CONTRATADA;
4.2.6 – A estrutura para servir o coffee-break deverá ser montada com antecedência mínima de 30
minutos do intervalo destinado para o evento.
4.2.7 – Os alimentos deverão ser, obrigatoriamente, preparados no dia do evento;
4.2.8 – Serão sempre solicitados, no mínimo, 30 unidades de cada coffee-break a cada requisição.

5. PÚBLICO ALVO, LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DO OBJETO:

5.1 – Público Alvo: Magistrados e servidores da Justiça do Trabalho.
5.2 – O(s) evento(s) acontecerá (ão) em data e horário a serem informados previamente com
antecedência mínima de 5 dias corridos, pelo contratante, devendo o coffee break ser servido conforme
estabelecido no item 3.
5.3 – Local: O(s) evento(s) acontecerá na cidade de Natal, e o local será informado previamente com
antecedência mínima de 5 dias corridos, pela Unidade do TRT21, solicitante do coffee break.

6. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:

6.1-HABILITAÇÃO:
6.1.1 – Poderão participar as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto ora licitado e que
detenham todas as condições do Edital.
6.1.2 – As empresas deverão manter sede, filial ou escritório na Capital ou região metropolitana de
Natal/RN, devendo ser comprovado à fiscalização do CONTRATANTE no prazo de até 60 (sessenta)
dias, contados a partir da assinatura do contrato.”
6.1.3 - Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica com comprovação de experiência em
atividades compatíveis com o objeto do presente Edital.

7. PROPOSTA:

A proposta deverá contemplar:
7.1 – O preço cotado na proposta deverá ser referente ao valor por pessoa em cada opção de
cardápio. O preço unitário e total da proposta deve ser expresso em moeda corrente nacional, em
algarismos e por extenso.
7.2 – Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos relacionados à prestação dos
serviços, além de despesas diretas e indiretas, tais como: salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos na
execução dos serviços objeto do contrato; deslocamento e alimentação de pessoal transporte de
equipamentos e materiais, fretes, seguros, garantia, entre outros.
7.3 – Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura das propostas.



8. SUBCONTRAÇÃO:

8.1 – A Contratada não poderá, sob nenhum
pretexto ou hipótese, subcontratar total ou parcialmente  a execução do objeto do contrato.

9. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ ENTREGA:

9.1 – O serviço deverá ser fornecido de acordo com o horário e data estabelecida pelo Contratante
durante o período de vigência do Contrato;

10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

10.1 – Os produtos referentes a cada pedido serão recebidos provisoriamente na entrega, para efeito
de verificação da conformidade do produto com as especificações deste Termo (quantidade e tipos de
produtos, acondicionamento e tipo de materiais e insumos) e, definitivamente, após término do
fornecimento do coffee break e serviços de apoio, dentro das exigências propostas no presente Termo.

11. FORMA DE PAGAMENTO:

11.1 – O pagamento será processado por meio de ordem bancária após o ateste da Nota Fiscal dos
serviços prestados.

12. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

São obrigações da Contratada, além de todas aquelas já discriminadas nos diversos itens desta peça e por
força de dispositivos legais:
12.1 – Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, encargos
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados ou prepostos na execução dos serviços objeto do contrato; deslocamento e alimentação de
pessoal transporte de equipamentos e materiais, fretes, seguros, entre outros;
12.2 – Executar os serviços de acordo com o conteúdo solicitado nesse Termo de Referência e na sua
proposta, bem como com a observância das normas da Vigilância Sanitária relativas ao preparo,
armazenamento, manuseio e fornecimento de alimentos e bebidas;
12.3 – Manter a disciplina entre o seu pessoal, fazendo-o cumprir, na execução dos serviços, as
normas legais sobre segurança contra riscos de acidentes;
12.4 – 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, dos seus prepostos; 12.5 – Manter absoluto sigilo com
referência a assuntos de que tome conhecimento, em função dos serviços em pauta, inclusive após o
encerramento do contrato;
12.5 – Manter sigilo absoluto com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função dos
serviços em pauta, inclusive após o encerramento do contrato;
12.6 – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação.
12.7 – Abster-se de contratar para atuarem neste Contrato pessoas que sejam cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção
e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRT da 21ª Região (Art. 3º da Resolução nº
07/2005, com a redação que lhe foi dada pela Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça).
12.8- Na ocasião de cada solicitação, a empresa deverá fornecer ao contratante, 24 horas antes de cada
evento, o quantitativo e a identificação dos empregados que ingressaram no TR21 para a prestação dos
serviços.

13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

13.1. A CONTRATADA deverá utilizar, sempre que possível, produtos orgânicos (produzidos sem uso de
adubos químicos, defensivos ou agrotóxicos), primando pela origem e qualidade dos produtos.



13.2 – Conforme descrito nos subitens 3.3.1 , 3.3.2 e 4.2.2. a empresa deverá utilizar produtos de
materiais duráveis, como vidro, cerâmica ou aço inox, em substituição ao material descartável, até limite
de 100 participantes por evento.

14 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

São obrigações do Contratante, além daquelas previstas em outros itens deste Termo de Referência e na Ata
de Registro de Preço, ou ainda, daquelas que por lei lhe couberem:
14.1 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA
em relação ao objeto licitado;
14.2 – Comunicar eventuais falhas ocorridas na execução do objeto;
14.3 – Atestar as notas fiscais ou faturas da Contratada após o recebimento da referida nota.
14.4 – Efetuar o pagamento da fatura no prazo estipulado, conforme item 11.1

15. SANÇÕES:
15.1 – Além das penalidades previstas na legislação que rege a licitação a Contratada estará
sujeita a: I – advertência;
II – multa, nos seguintes termos:
a) para o atraso no início da execução dos serviços, em relação ao prazo estipulado será aplicado
sobre o valor da parcela inadimplida, o percentual de: 1) 2% (dois por cento) para atrasos de até 10 (dez)
minutos no início da execução dos serviços; 2) 5% (cinco por cento) para atrasos de até 30 (trinta)
minutos e; 3) 8% (oito por cento) para atrasos de até 60 (sessenta) minutos; 4) O atraso superior a 1 (uma)
hora ensejará a aplicação de multa no importe de 10% (dez por cento);
b) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/1993, com alterações, ou no
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor
contratado, para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência.
c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) pela inexecução total do objeto.
d) multa compensatória de 20% (vinte por cento) pela inexecução parcial do objeto, incidindo
apenas na parte inadimplida.

Em 20/06/2022

Simone Resende Nunes de Carvalho
Coordenadora da Escola Judicial do TRT da 21ª Região Substituta

De acordo. Encaminhe-se para as providências necessárias.

Joseane Dantas dos Santos
Desembargadora do Trabalho

Diretora da Escola Judicial do TRT da 21ª Região



ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objetivo: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de
coffee break e serviços de apoio para suprir as necessidades na realização de eventos e capacitações do
TRT21.
Enviar proposta em papel timbrado e com CNPJ da empresa
Público Alvo: Magistrados e Servidores da Justiça do Trabalho.
Local: Natal / RN
Data e Horário: A serem informados, pelo contratante, com pelo menos 5 dias corridos de antecedência.
Qtde Unid Especificação Valor un.por

pessoa (R$)
1500 1 Coffee-Break Tipo 1, serviço para 1500 pessoas, contendo minimamente:

a)Bebidas:
a.1)Café com açúcar e sem açúcar (100 ml por pessoa)

a.2 ) Suco de frutas da região com e açúcar (300ml por pessoa)
a.3) Refrigerante (1 tipo normal e 1 tipo diet) (300ml por pessoa).
b)Doces:
Bolo caseiro (2 fatias por pessoa) – (bolo de banana com aveia, bolo da
moça, bolo de cenoura, bolo de laranja, bolo de banana, bolo de limão,
bolo de goiabada cascão, bolo formigueiro, bolo de queijo, ameixa e
outros);
c)Salgados:

) Mini sanduíche de pão integral (recheio de queijo branco e alface,
presunto de peru com alface, frango com ricota e outros) (03 por pessoa)

) Mini tortinhas abertas com recheios diversos (carne na nata, creme de
frango, carne, azeitonas e ervilhas frescas; batata com bacon; couve flor
com ricota; tomate, manjericão e queijo; presunto e queijo; creme de
queijo, frango com palmito e outros) – 03 por pessoa

c.3 ) Mini tapiocas recheadas (recheio de presunto e/ou queijo, carne de
sol), (03 por pessoa)
Salada de frutas (01 por pessoa) ou frutas laminadas - (banana, mamão,
melão, uva, abacaxi, manga, laranja, maçã, Kiwi, melancia e outras) -
300g por pessoa
Mix de castanha de caju torrada, castanha do Pará, amêndoa, uva passa e
ameixa seca (10 gramas por pessoa).



1500 1 Coffee-Break Tipo 2, serviço para 1500 pessoas, contendo minimamente:
a)Bebidas:
a.1)Água sem gás (300ml por pessoa),
a.2)Café com açúcar e sem açúcar (100 ml por pessoa)

a.3 ) Suco de frutas da região com e açúcar (300ml por pessoa)
a.4)Capuccino (50ml por pessoa),
a.5)Refrigerante (um) tipo normal e 01 (um) tipo diet, 300 (trezentos) ml

por pessoa; a.5) Suco de frutas da estação (300ml por pessoa);
b)Doces:
Bolo Caseiro (1 fatia por pessoa) – (bolo de banana com aveia, bolo da
moça, bolo de cenoura, bolo de laranja, bolo de banana, bolo de limão
bolo de goiabada cascão, bolo formigueiro e bolo queijo, ameixa e outros)
e Bolo com Recheio (recheio de laranja, chocolate, leite condensado e
outros - 1 fatia por pessoa)
c)Tipos de salgados:

)Mini canapés abertos (queijo e tomate; presunto e queijo; parmesão e
tomate cereja com pasta de ricota; frango; pizza e outros) (02 por pessoa)

)Mini torrada integral com creme de ricota ou patê de atum ou tomate seco
ou queijo ou creme de ricota com gergelim ou frango com queijo) - 02 por
pessoa

c.3 – Mini sanduíches de pão integral (recheio de queijo branco e alface,
presunto de peru, frango com ricota e outros) (02 por pessoa)



c.4) Cestinhas de
massa folhada com
recheio de salpicão de
frango ou frango
desfiado com requeijão;
queijos e cubinhos de bacon; espinafre com creme de queijo e outros – 02 por
pessoa
c.5) Dadinhos de tapioca com molhos diversos (geléia de pimenta e
agridoce) - 03 por pessoa
d) Salada de frutas (01 por pessoa) ou frutas laminadas - (banana, mamão,
melão, uva, abacaxi, manga, laranja, maçã, Kiwi, melancia e outras) - 300g por
pessoa
e) Mix de castanha de caju torrada, castanha do Pará, amêndoa, uva passa
e ameixa seca (10 gramas por pessoa).

Total Geral

Obs1: Pessoal de Apoio - Para o coffee break Tipo 1: A empresa Contratada deverá incluir serviço de mão
de obra para a organização prévia do coffee break, acompanhamento durante o período de realização do
mesmo, além da organização ao seu término. Para o coffee break Tipo 2: Para cada 100 unidades de
coffee break, deverá ser disponibilizado pelo menos 1 (um) profissional para servir os participantes,
durante o coffee break. A empresa Contratada deverá incluir serviço de mão de obra para a organização
prévia do coffee break, acompanhamento durante o período de realização do mesmo, além da organização
ao seu término.
Obs2: Materiais e insumos: Utilizar, na prestação do serviço, materiais, insumos e utensílios apropriados,
tais como toalhas, guardanapos descartáveis e peças de cutelaria em geral (não descartáveis), conforme
tipo de Coffee break solicitado. Para o Coffee-Break 2 deverão incluir serviço de cutelaria completa, em
perfeitas condições de uso e sem avarias, incluindo copos e taças em vidro, jarras para líquidos em vidro
ou aço inox, pratos e xícaras em louça ou porcelana branca, talheres em aço inox, bandejas em aço inox
ou similar e guardanapos descartáveis, e ser servido no horário informado na solicitação de fornecimento,
mas poderão fazer uso de descartáveis, se o número de pessoas for superior a 100.
Obs 3: No caso de evento com coffee-breaks em dias consecutivos, ou quando o coffee break for servido
repetidamente em um mesmo evento, a contratada deverá variar o cardápio com tipos alternados de
bebidas, salgados, doces, bolos e frutas, dentro das especificações determinadas.
Obs 4: Os materiais e equipamentos como: forno, fogão, geladeira, freezer, micro-ondas, utensílios de
cozinha, pano de prato, sacos de lixo, panos de chão, necessários para entrega do pedido, são de
responsabilidade da CONTRATADA;
Obs 5: Serão sempre solicitados, no mínimo, 30 unidades de cada coffee-break a cada requisição.
Obs 6: O preço cotado na proposta deverá ser referente ao valor por pessoa em cada opção de cardápio e
deve ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso. Nos preços propostos
deverão estar inclusos todos os custos relacionados à prestação dos serviços, além de despesas diretas e
indiretas, tais como: salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos na execução dos serviços objeto do
contrato; deslocamento e alimentação de pessoal transporte de equipamentos e materiais, fretes, seguros,
garantia, entre outros. Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura das
propostas.
Obs 7: A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar total ou parcialmente a
execução do objeto do contrato.
Obs 8 -O(s) evento(s) acontecerá (ão) em data e horário a ser (em) informado(s) previamente, com
antecedência mínima de 5 dias corridos, pelo contratante.
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