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Aos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/17

dias do mês de K/^R^Ç de 2017, no Tribunal Regional do Trabalho - 6a

Região, são registrados os preços para eventual contratação de serviços de organização de

eventos, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o TRT 6a Região e a empresa

abaixo identificada, conforme resultado do Pregão Eletrônico n° Pr-e-036/16.

O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura
desta Ata.

LOTE O2

Item Descrição Quant.
Registrada

Preço
unitário

(R$)

Preço
Total
(R$)

01

Locação de espaço tipo 01 - O espaço para
realização do evento, com mais de 100
lugares, deverá ser do tipo auditório (de
teatros, hotéis, empresariais, buffet, dentre
outros) ou em local adequado e vistoriado pela
coordenação do evento, para fins de
aprovação.O local deverá ser em espaço amplo
e apropriado para realização dos eventos do
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região,
relacionados no Anexo III, com instalações
elétricas, iluminação e ar condicionados em
perfeito estado de conservação. Deverá ter
capacidade de comportar, no mínimo, 20% a
mais do número de participantes estimados
para o evento. Os espaços deverão contar com
instalações sanitárias dimensionadas e
compatíveis com o número de pessoas previsto
para ocupação desses, inclusive no que se
refere a instalações sanitárias adaptadas a
pessoa com deficiência. Em caso de utilização
dos equipamentos de som, audiovisuais e
iluminação deverá ter um operador capacitado
em todo o período de montagem,
desmontagem e do período do evento. Durante
todo o transcorrer do evento, inclusive antes
da abertura desse, o Contratado ficará
responsável pela limpeza e manutenção da
higiene em todas as instalações, em especial
nos sanitários, provendo insumos necessários,

12
diárias 1.550,00 18.600,00














