
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — r REGIÃO 

Secretaria de Licitações e Contratos 

PE-03/2017 — ATA DE REGISTRO DE PREÇOS — A 

N° da licitação no site licitacoes-e: 66 97 14 

O Tribunal Regional do Trabalho da 32  Região e a empresa abaixo 

qualificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 

referente ao Pregão Eletrônico 03/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição 

de insumos de informática, observadas as especificações, os preços e os quantitativos 

registrados, bem como as cláusulas e condições estabelecidas no instrumento 

convocatório e constantes da proposta comercial. Esta Ata, que vigerá por 12 (doze) 

meses, contados da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, 

constitui documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme regras estabelecidas 

no Decreto n.° 7.892/13. 

FORNECEDOR: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. 
CNPJ: 08.228.010/0004-33 

ENDEREÇO: Av. 	Tereza Cristina, 	171, 	Prado, 	Belo 	Horizonte, 	Minas Gerais, 
30.410-600 

CEP 

REPRESENTANTE LEGAL/CONTATO: Adriana Vieira Lima Vitor 
TEL.: (31) 3349-5040/5041/5042 

e-MAIL: licitacao@portinfo.com.br  

- 	LOTE-Ote C1 	a 

Item Descrição Quantidade 
registrada 

Valor Unitário 

1.1 Cartucho de toner preto, para impressora 
Lexmark 	MX611DHE, 	ref.: 	modelo 
60FBX00. Suprimento original, 

Marca/Modelo: Lexmark 
Unidade: Un. 

540 R$459,25 
(quatrocentos e 

cinquenta e nove 
reais e vinte e cinco 

centavos) 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias 

corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho, por meio eletrônico, presumindo-se 

seu recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de seu envio. A entrega deverá ser 
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MQLkÀ402.):  
necedor: 

Adriana Lima 
gárente Comercial 

a adailma@portinfo.corar 
(31) 3349-5041 / 3349-5029 

(31) 98455-6272 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3a REGIÃO 

Secretaria de Licitações e Contratos 

feita no Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado EM NOVO ENDEREÇO DIVERSO 
DO ESTIPULADO NO EDITAL, à av. Três, 311, Parque Norte, Linha Verde, Saída 16, 

Vespasiano/MG, CEP 33.200-000, devendo ser agendada através do telefone (31) 

3357-5023 ou (31) 99694-0357, no horário de 08h0Omin às 15h0Omin. Todos os bens 

deverão ser entregues devidamente identificados: com a marca do produto; nome do 

fabricante; do fornecedor; o prazo de validade; e os dados referentes à nota fiscal: número e 

data de emissão e demais informações exigidas pela legislação fiscal. O material entregue 

deverá ser idêntico à amostra apresentada e testada, desde a embalagem até o produto, 

sendo que não serão aceitos produtos diferentes. 

Gestão e Fiscalização: Atuará como gestor do contrato o Secretário de Material e Logística 

e, como fiscal, quanto ao recebimento e distribuição, a servidora Ana Elisa Ribeiro Ramim, 

sendo o servidor Edmundo Henrique Neves de Carvalho, fiscal substituto.  

Cadastro Reserva: A empresa Inforshop Suprimentos Ltda., CNPJ 56.215.999/0001-40, 

com endereço na rua Juca de Azevedo, 120, Bairro Jardim Alvorada, São Paulo, SP, CEP 

04.650-150, tel. (11) 5682-2525, manifestou seu interesse em fazer parte do cadastro 

reserva deste lote. 

[VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até 02 
	

/c 	024:»8 

Belo Horizonte OZ,cle  Currisk 	de  (9,0efi  

Pelo ribunal Regional do Trabalho r Região: 
Júlio Bernardo do Carmo 

Desembargador Presidente 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — r REGIÃO 

Secretaria de Licitações e Contratos 

PE-03/2017 — ATA DE REGISTRO DE PREÇOS — B 

N°  da licitação no site licitacoes-e: 66 97 14 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3° Região e a empresa abaixo 

qualificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 

referente ao Pregão Eletrônico 03/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição 

de insumos de informática, observadas as especificações, os preços e os quantitativos 

registrados, bem como as cláusulas e condições estabelecidas no instrumento 

convocatório e constantes da proposta comercial. Esta Ata, que vigerá por 12 (doze) 

meses, contados da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, 

constitui documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme regras estabelecidas 

no Decreto n.° 7.892/13. 

FORNECEDOR: MTSI Comércio e Serviços de Impressão Eireli ME 
CNPJ: 26.145.027/0001-66 

ENDEREÇO: Rua Taquari, 1.301, sala 02, Móoca, São Paulo/SP, CEP 03.166-001 
REPRESENTANTE LEGAL/CONTATO: Suely Grecco Franco 
TEL.: (11) 2692-5247 

e-MAIL: mtsi.26145@gmail.com  

: LOTE 02ert,  
Item Descrição Quantidade 

registrada 
Valor Unitário 

2.1 Cilindro 	de 	imagem, 	para 	impressora 
Lexmark 	MX611DHE, 	ref.: 	modelo 
50FOZOO. Suprimento original 

Marca/Modelo: Lexmark 
Unidade: Unidade 

140 R$221,96 (duzentos 
e vinte e um reais e 

noventa e seis 
centavos) 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias 

corridos, a contar dó, repebimento da Nota de Empenho, por meio eletrônico, presumindo-se 

seu retebifitrifo' 	Cie'à (vinte e quatro) horas de seu envio. A entrega deverá ser 

feita no Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado EM NOVO ENDEREÇO DIVERSO 
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mpressão Eireli - ME 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 3a  REGIÃO 

Secretaria de Licitações e Contratos 

DO ESTIPULADO NO EDITAL, à av. Três, 311, Parque Norte, Linha Verde, Saída 16, 

Vespasiano/MG, CEP 33.200-000, devendo ser agendada através do telefone (31) 

3357-5023 ou (31) 99694-0357, no horário de 08h0Omin às 15h0Omin. Todos os bens 

deverão ser entregues devidamente identificados: com a marca do produto; nome do 

fabricante; do fornecedor; o prazo de validade; e os dados referentes à nota fiscal: número e 

data de emissão e demais informações exigidas pela legislação fiscal. O material entregue 

deverá ser idêntico à amostra apresentada e testada, desde a embalagem até o produto, 

sendo que não serão aceitos produtos diferentes.  

Gestão e Fiscalização: Atuará como gestor do contrato o Secretário de Material e Logística 

e, como fiscal, quanto ao recebimento e distribuição, a servidora Ana Elisa Ribeiro Ramim, 

sendo o servidor Edmundo Henrique Neves de Carvalho, fiscal substituto.  

Cadastro Reserva: A empresa Mil Print Informática Eireli, CNPJ 23.791.227/0001-06, 

com endereço na av. Paulino Muller, 971, 2° pavimento, Jucutuquara, Vitória, Espírito 

Santo, CEP 29.040-715, tel. (27) 4007-2100 e 3335-000, manifestou seu interesse em fazer 

parte do cadastro reserva deste lote. 

VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até r2a2 / curst  1-0  I oâQÁâ 

 

Belo Horizonte ag  de  cur /e 	de  .2o)  

Pe 	nal Regional do Trabalho 3a Região: 	Pelo fornecedor: 
Júlio Bernardo do Carmo • 

Desembargador Presidente 

26 145 027/0001-66 
MTS.I COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE IMPRESSÃO EIRELI - ME. 

Rua T3quari, 1301 - Saia 02 

Mouca - CEP 03.106-1:01 
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