
PODER JUOICIÁ~IO 
JUSTiÇA DO TRABALHO . . 
TRIBUNAL flEGIONAL DO TRABALHO - 3· REGIAO 

~ 
~) 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE· :w2ooe 

. O Tribunal Regional do Trabalho da 3- Região e aempr~a abaixo 
quálificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro C!e Pr8ÇO$. 
refEtl'8nte ào Prega0 EI8~nlco 2412008, cujo objeto é o fornecimento dearquivqs desllzantes 
e com~imento a prova de fogo; observadas as espeCÍfiçaçõ~,06preços e os quantitativos 
reg)s~ para fornecimento' Imediato e futuro. bem como as cláusulas econdlçOes 
estabelecidas no editai convocat6r1o de f1s.44m e eOn$tantes da proposta comercial de ·fIs• 

.808181S con5tltulndQ-se esta ata em documento vinculativo e obrigaciór:aal às partes, conforme . 
regrasesfabelecidas no Decreto nO 3.931, de 19109/2001. A presente Ata terá avalidade de 1 
(um) ano, contado a partir da sua assinatura. 

'. 

E. MAIL: 

Irem DBSCRIÇAQ I MA1liRIAlS - UDidade QuaJltídadc 
rel!illll1lda 

. hdido 
mlrlimo 

Preço UnHAria 
RelrÍstrado fRSl 

1.] Praldelnr par. Qixu Ilox e ou materiais divCl'5Ol em 
$lIlCllIlI de arquivo dcsIlzlllle.. fabricante: OiJoflclC 
S/A. modcio: Aceco linha 2S00M. ' , 

Metro 
llnur 

4500.00 7,00 55].95 

1.2 ""eJcíra conediÇll' pBn consulta a doçqmeDtos em 
sistema de ,",uíw dellíunlc.. FabriClmIe:. Giroflcx 
S/A, modelo: keoo Unha 2S00M. 

Melro 
Une.r 500,00 1.00 . ·3GS.~ 

1.3 Quadro ~omllliço pUa pula AJlpellilll (pcaqul5a lalCT8l) 
em aistema de arquivo desllzana. Fabriéanle: Gironex 
SlA.· modtlo: Ai:eco IiJIba 2SOOM. I 

Metro 
liacu 90P.OO 6,00 5SS,5S 

l.4 

" 

Compartimento • prova da toso para a pro1cçlo' de 
doCU\!lCllll11. Marca PireJr:illg. modelo E \10380, com 
fecbadura elettblliaL 

MellO 
line.r 21,12 

\ 

2.64 4.331,04 

1.5 Gavoca com 160, mm • '8Irora, motllada em dob ~ de 
corrediças. Fabricante: GJroflex S/A, modelo: ACec:o 
Iillba 2SOOM. . 

Metro 
\illCU 

1920,00 . 4.00 594,52 

\, 

[PRAZ~DE ENTREGA: em até 45 (quarentf,1 e CinCO)'diaa a contarda,solic!ta910: I 
LOCAL DE ENT~: Em qualquer um.. d.. S4 cidades de Mlná& O••• listada. hO 'anej
 
W~~~ .' . .
 

PRAZO DE GARANTIA: 01 (um) ano para o compertlmentb 8 prova d. fogo • de 05 ·(cinc:;o) 
anos. para. os' arquivos deslizantes. ,contados 8 partir do da asslnalura do termo de 
Recebimento Definitivo dos bens.- '. 

,
Belo Horizonte, 13de novembro de 2008. 
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ATA DE· REGISTRO DE PREÇOS -,PE.. 2412008 
I ,	 . .. • 

o TriblJnal Jiegionál do Trabalho d,a 3a Região e a empresa, ,abaixo
 
qualificada, por seus representant~s legais. flrmam a presente Ata de Registro de Preços;
 
referente ao pregio E~etrônicõ 2412008;' cujo objeto é o fornecimento de arquivos desnzantes
 

. e çompartlmehto aprova de fogo. observadas as especifica.ções. os preços e os quantitativos
 
registrados para, fornecimento imediato e tutl,lro. bem como as cláysulas e condições
 
estabelé'cidas no edital convocatório de 'fls. 44/77 e constante!? da proposta .comercjal, de .fls.
 

·	 806l81~'consli~uindo-se esta ata em documento vin,culativo e obrigacional às partes, conforme '. ' 

, regras estabelecidas no 'Decreto nO 3.931. de 19/09/2001. A presente Ata tera a validade de 1 
(um) ano. contado a partir da sua assinatura. ., ' 

LlCITANTE:AURUS INDUSTRIAL S.A (GIROFLEX' S.A) r 

CNPJ: 66.992.902/0001-06 
,ENDEReÇO: ,Roélovia Regis Bittencourt, 875- Jardim Maria Rosa - Ta~~ão da• 

, "Serra/SP 
"TELEFAX: (11) 4788:8000	 " 

'REP'RE$ENTANTE LEGAL: Fernando A. Oliveira , I 
I'Tel: (31) 3226-9760 e 3223-7483	 I 

E. 'MAIL: giroflexbh@terra.com.br	 
-' 

Item DESCRIÇÃO I MATERIAIS Unidadé Quantidade Pedido •Preço Unitário 
. registrada, mínimo Registrado ~$) 

1.Í Práteleira para caixas boxe ou materiais diversos em 
sistema de arquivo, deslizante: Fabricante: Giroflex 
S/A, modeto:Aceco linha 2S00M. " \ 

~etro 

.linear I 

4500,00 7,00 551,95 ' 

1.2 Prateleira corrediça para consulta' a documentos em 
sistema de: arqu'ivo deslizante. Fabricante:, Giroflex 
S/A. modelo:AceCo linha2500M. 

Metro 
linear 

500,00 , ,1,00 305,48 

I, . PRAZO DE ENTREGA; em até.45 (quarenta e cinGo) dias a contar da solicitaÇão. • .1 
, • '	 • !'" I 

LOCAL DE ENTREGA: Em, qualquer uma das 64 cidades de Minas Gerais.• listadas no anexo I 
'IV doedital.' " I 

PRAZO DE GÁRANTtA:01 (um) ano para o ,compartimento a prova dé fogo é d8,05 (cinco) , 
..	 ,i • 

anos, para os -arquivos de~lizantes, contados.a partir do da a~sinatura do termo de,'O) 

Recebimen'to Definitivo dos béns.	 • 

Quádro corrediço para pastasuspen'sa (pesquisa lateraJ) . 
'em sistema de' arquivo deslizlllhe. Fabricante: Giróflex 
S/A, modelo: Aceco linha 2S00M. 

1.4 Compartimento aprova d~ fogo para.a proteção de 
documentos. I Marca Fireking, modelo E 110380, com 
fechadura eletrônica.. ' 

1.5 Gaveta com 160 mm de altura, montada em dois pare!i, de 
corrediças. Fabricante: óiroflex S/A, modelo: Aceco 
linha 2S00M.	 ' 

Metro 
900,00 6,00 588,55',linear ' 

Metro ,ii,12 .4.331,04 I [linear ' 

I, i·Metro 1920,00 ' 4,00 ,I 594,52 ' 
linear 

J 

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2010. 

1 


