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POQER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO· 38 RE,GIÃO 

PREGÃO E\..ETRÔNICO 2712010 - SUP 16.896
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇpS - A
 

Nº identificador da licitaçãó no site www.lititacoes·e.com.br: 320759
 

.	 .' 
'()Tribunal (\egionaJ do Trabalho da 3i!. Região e a empresa abaixo qualificada. 

, '	 arnb,os por seus representantes legais. firmam a presente Ata de Registro de Preços. referente ao 
Pregão Ejetrônico 27/2010. cujQ objeto é fornecimento de material de expediente. c>bservadas as 
especjficações. oS preços e os quantitativos registrados para eventual fornecimento. béril como as 
clál,lsulas e cóndições estabelecidas no edital convocatório de fls. 146/163 e constantes da proposta 
comercial de fI. 185, constituindq-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes. 
confo~me regras estabeiecidas no Decreto nll 3 ..931. de 19/09/2001. A presente Ata terá a ·validade 
deI (um) ano. contado a partir da· sua assinatura. . 

LOTE 01 

Item Especificação Quantidade 
Registrada 

Preço Unitário 
Registrado 

=(R$) 

1.1 

lCinta. elástica organizadora de processos, confeccionada em 
!elástico preto de 40mm de largura e 50cm de comprimento. com as 
pontas unidas por costura reforçada. perSona,lização em "silk". na 
cor branca com os dizeres "TRT 3it Região". Marca Unifortti 

25.000 
unidades 

.0,68 
,(sesseota e· 

oito centavos) 

FORNECEDOR: UNIFORTI:I COMÊRCIO E INDÚSTRIA LTDA. ) 

CNPJ': 05.f?19.837/0001-37 , 

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO PENA; 60A,SEVILHA B':" CEP: 33858-550 '- RIBEIRÃ01 

NEVES/MG - I .. 

TELEFONE:.(3l) 3624-25301 (31) 3627-5727 

DAS 

REPRESENTANTE LEGAL: I VANDERSON '. DE SOUZA FARNETTI (SóCIO)· 

E-MAIL: regina.unifortti@yahoo.com.br· .~ 

, ", " 

.:.: .-------..... 

. ","/. ~ f 
>1''-'' 

PRAZO oE ENTREGA: em até 20 (vinte)' dia~ corridos a contar do recebimento da Nbtà de 
~mpenho. 

LOCAL 'DE ENTREGA: Centro àe Logí~tiça Integrada TRT/MG. s,ituado à Av. Ápio CardosQ.nll iOÓ~, ',_ 
bairro CiJlcão. em Contagem/MG: CEP:32.371-615. no horário das 9:00 às 12~OO hÇ>ras e.. das 

. 13:00 à 16:00 horas, devendo ser agendada pelo telefone (~1)3392-21D4/n58. (. ';o ';, F 

.• GARANTIA: um âno. ~omfmino. a contar do recebimento definitivo. 

. FIS_CALI~ÇÃO E GERENCIAMENTO: a presenteeontratação será gerenciada pela Diretoria da 
Secretaria de Material e Patrim6nio e-fiscalizada pelo Subsecretário de Almoxarifado. deste. 

,Tribunal.	 . 
~ , 

\ . 

Pelo fornecedor 

:~' 

I 



O
\ 

l' ' , , PODER JUDICIÁRIO ,... ',~
.... !, JUSTiÇADO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO',' 

PREGÃO ELETRONIC027/2010 . - SUP 16.896
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS _- B
 
NQ identificador da licitação no site ~ww.licitacoes-e..com.br: 320759
 

• O Tribunal Regiônal do Trabalho da 3~ Região e a empresa abaixo qualificada, 
ambos por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao 
Pregão Eletrônico 27/2010, cujo objeto é fornecimento de material de expediente, observadas as 

.,	 especificações, os preços e os quantitativos registrados para eV,entual fornecimento, bem como as
cláusulas e condições estabelecidas no edital.convocatório de fls. 146/163 e constantes da proposta' 
comercial de fi. 213, constituindo-se _esta ata em documentovjnculativo e obrigacional às partes, 
conforme regras est~belecidas no Decreto nQ 3.93~, de 19/09/2ÓOl. A presente Ata terá .a' validade 
de 1 (um) ano; contado a partir da sua assinatura. . 

EspeCificação Quantidade 
Registrada 

Fíta para máquina. protocoladora Farep, TBA2.0 haste longa, 
MI 600: Marca: Polyprinter , . ~ ". 

, . 

Envelope com' 04 furos, transparente,. reforçado, 
7.1 amanho ofício. 32.5 x 24cm (altura x comprimento). Marca: 

çp 
7 2 'Pasta protetor~ em "L", de plástico incolor fosco, tamanho 

. ofício. Marca: ACP . 9.000 
unidàdes 

Preço Unitário 
Registrado 

(R ) 
l,97(Um real ~ 

noventa fi sete 
centavos) 

O,36(Trinta e seis 
centavos) 

Registr~dor AZ tamanho ofício (35 x 28 x 8 cm - comprimento'x 
7.3 largura x altura) com porta etiqueta éxterna em plástico. 

Marca: Marcari	 

400 
unidades 

3,66(Três reais e 
sessenta e seiS' 

centavos) 

/ 

-
FORNECEDOR: PAPERLARIA PAPER'SOXX LTDA.. 
CNPJ: 10.312.906/0001-03 . . 
ENDEREÇO: AV. DO CONTORNO, Nº 6582  FUNCIONÁRIOS - CEP: 30.110-044  ~H/MG 

TELEFONE: (:31-) 3347-9832 - FAX: (31) 3281-6722, ilREPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRÉTOlENTINO ABREU . 1 / 
E-MAIL: paperbox88@hotmail.com ... '  , 

-rI' '"." _ 

. . 



POOERJUDtCtÁRtO . 
JUSTiÇA 09 TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO· 38 REGIÃO 

pág.01/02 
I 

PREGÃO ELETRÔNICO 27/2010- SUP 16.896 

• ATA DEREGISTRO DE PREÇOS - B 

NQ identi.ficador da licitação no sitewww.liçitacoes-e.com.br: 320759

...continuação 
~' . 

. PRAZO DE ENTREGA: em até .20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento da Nota de 
Empenho.' . 

LOCAL dE ENTREGA: Centro 'de Logística Integrada TRT/MG. '$ituado à Av. Ápio Cardosp nº 100. 
bairro Cincão. emContagem/MG. CEP:32.371-615.ho horário das 9:00 às 12:00 horas e das 
13:{)Oà 16:00 horas. devendo ser agendada pelo telefone (31) 3392-2104/2358. 

GARANTIA: Os bens com prazo de validade d.eterminado deverão ser entregues com este 
estampa(jo igdividualmelÍte'. não podendo ser. em hipótese algul\la. inferior a 01 (um) ano e 
com, no mínimo. 70%' da ~aJidade ainda por decorrer. Os itens cujo prazo -de validade é 
indeterminado serão garantidos pelo prazo de um ano a contar do recebimento definitivo. 

\ 

FlSCALlZACÃO. E GÉRENCIAMENTO: a presente contratação será gerenciada pela Diretoria da 
S~cret9rià de Material e Patrimônio e fiscalizada pelo SlIbsecretário de Almoxarifado. deste 
TrIbunal. • . ., . 

IV!G~NCIA DO'REGISTRO !;>E PREÇOS: até OS 1 ~ 12011 

de 2010. 

Pelo forn~cedor 

CIAQi ANDRé; 1'OLEHTfHO AIAIiI 
. PAPELAJlIA PAPER BOXX lTDA. 

" . . . 

" 

, .. 
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PODER JUDICIÁRIO .,
, . ........
 JUSTiÇA DO TRABÀt:"HO. ',t .. I .'O· TRIBUNAL REGIONAL DO tRABALHO,-3à REGIÃO 

\ 

?pág.02/02 • 
PREGÃO ELETRÓNIC027/2010 -,$UP 16.896
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - C
 

. NQ identificador da Iicitaç'ão no sitewww.licitaêoes-e.com.br: 320759 

I 

, O Tribunàf Regional do Trabalho da 3í1 ~egiãp e a êmpresa abaixo qualificada. 
ambos por seus repr~sentanteslegais, firmam a presente Ata de RegIstro de-Preços, referente ao 
Pregão Eletrônico 27/2.010, cujo objeto é forhecimento -de material de expediente, oº,servadas as 
especifiéações, os preços e os quantitativos registrados para -eventuàl fornecimento. bem icomo as 
cláusulas e condições estabetecidas no edital convocatório de fls. 146/163 e constantes da proposta" 
comercial de fi. 226/227. constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às 
partes, conforme regras estaoelecidas no Decreto nQ 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a/ 
validade de 1 (um) ano, contado a partir da sua assiné!tura.. 

/' 

, 

Especificação Quantidáde. 
" Registrada 

~ote 

Lâmina de perfuraçãopl perfurador' KangarO .HDP~2320 
mod.KC-320~120, embalagem çom 2. unidades. Marca: 300

4.1 
embalagensKangaro . 

'-- __ ---'__L-_~~ -~--~ ~ 

FORNECEDOR: MARKET COMERCIAL LTOA - ME 

CNPJ: 0~.6?6.582/0001-57 ~ I 

ENDEREÇO:' RUA RANGEL PESTANÀ,.49 - BAIRRO VILA VIRGíNIA 
14030-210 '. 

- RIBEIRÃO PRETO/SP  CEP: 

TELEFONE: .(l6J 30?1-0359_ - FAX: .(16) 3961-5025 13635-9367 

REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS BRAGA DE ALMEIDA {SÓCIO) 

E-MAIL: ma.rketcomercial@terra.çqm.br 

Preço Unitário . 
Registrado 

(R$) 

89',33(Oitenta 
e nove reais e 
trinta e três 
centavos) 

PRAZO DE ENTREGA: em até 20 (vinte) dias corridos a contar do recebirpento da Nota de 
Empenho. 

LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integraoa TRT/M(j, situado à Av. Ápio Càrdoso nQ 100. 
bairro Cincão, emContagemlMG, CEP:32.371-615, no horário das 9:00 às 12:00 horas e das 
13:0,0 à 16:00 horas.devQndo ser agendada pelo telefone (31) 3392-2104/,2358. ' 

GARANTIA: de, no, mínimo, 01 (um) .ano a contar do recebimento definitivo; 

FISCALIZAÇÃO E GE~ENCIAMENTO: a presente contratação será gerenciada pelá Diretora <;ia 
Secretaria de"Material e Patrimônio e fiscalizada pelô Subsecretário de li:lmoxarifado. deste 
TribunáL '. . .' .'. . . . 

Belo Hori~onte.Qk de ~.' ~e.201O. 
I 

VlGt:NCIA DO REGISTRO D,,-,-,.- 12011
 

P o fornecedor 
M et Comerc1alltda-ME
 
CNPJ: 03.656.582/000.1::57,"
 

~A,efAJ .$. 
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. . ., 'PODER JUQICIÃRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REG!ONAl DO TRABALHO - 38 ,REGIÃO 

'PREGÃO ELETRÔNICO 27/2010 - SUP 16.896 
. '.' 

ATA DE REGISTRO'DE.PREÇOS '- D - - - / . 
NQ identificador da licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 320759 

o Tribunal 'Regional do Trabalho da 3~ Região' e' à empresa aoaixo qualificada, 
ambos por seus representantes le9ais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao 
Pregão E'letrOnico 2712010, cujo objeto é fornecimento .de material de~xpediEmte, observadas as 
especificações, os preços eos quantitativos registrados para eventual Jorneci91ento, bem ,como as 

Clipes para papéis, em aço galvahizado/niquelado, 8/0, 
(gigante), caixa com 25 peçás. Marca: Gaste': 1 

L-_-'-----J..~_-_..:...f__ . 

Lote 

08.1 

,08.2 

, Especificação 

, 

Clipes para papéis, em aço galvanizado/niquelado, 
médio, número I, caixa .com 100 peças. Marca: Gasfer 

Clipes para papéis, em aço, galvaniza~oJniquelado, 

número 4/0, (grande), caixa com 50 peças. Marca: Gastei 

, 

Quantidade Preço Unitário 
Registrada Registrado 

- 1 . (R$) 

. 2.500 0,ô6(Sessenta e 
cai~as seis centavos 

0,65($essenta e 
, 

2.500 
caixas c.inco centavos) 

2.000 . O,85(Oitenta e 
caixas çinca centavos) 

. /2011 

de 2010. 

FISCALlZAÇÃOEGERENCIAMENJO: a presente contratação será gerenciada pela Dir:etoria da 
Secretaria de Material e Patrimônio e ,fiscalizada pelo Subsecretár~o de Almoxarifado, desté 
Tribunal. 

cláusulas e condições estabelecidas no edit-al convocatório de fls. 1461163 e constantes da proposta . 
comercial de,fI. 241, constituindo-se esta ata em documento vinculativo'e obrigacional às partes, 
conforme regras estabelecidas no Decreto nO 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá ,a valid~de 
de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. ' 

FORNECEOOR: MÁRCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA - EPP . , 

CNPI: 10:947.655/0001-25 

ENDEREÇO:.R~ACAPI+As.PA€1 lEGO 61 tN/E5, 1152 - VlLÁ PRUPENTE - SÃO PAULO/SP - CEP: 
03.126-001 ~\lA1)O Q2.FAIJA1'O \Ç;9Pt Cf.P: Ó~\~,-OIO 
TELEFONE: (lI) 2020 - 1900 FAX: (11) 2020 - 4992 

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR CABRAL DE SOUZA 
, 

E-MAIL: 'licitacao(â)casadasauias·.com.br 

'
 

PRAZO 'DE ENTREGA,: em· até 20 (vinte) dias corriqos" a ·contar do recebimento da Nota de 
Empenho. , 

LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística ,Integrada TRT/MG: situado à Av. Ápio Cardoso nO 100. 
bairro Cincão, em ContagemJMG, CEP:32.371-615, no horário das ,9:00 às 12:00 horas e das 
13:00 à 16:00 horªs, devendo ser agendada pelo telefone (31) 3392-2104/2358, 

GARANTIA: de, no mínimo, 01 (um) ano a contar do recebimento definitivo.. ' 

"!GÊNCIA DO REGI~!R0 DE PREÇOS: até ~/ 

Belo Horizonte, ~ de ~ 

,~LQbeto 
O•• ....,...11.1'* 

lRT.J'~ 



POI:)E~JUDICIÁRIO .
 
. JUSTiÇA 00 TRABALHO . . '
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pág.01/0:C 

. PREGÃO ELttRONIÇ027/2010 - SUP 1,6.896
 
ATA DE RE~JSTRO DE PREÇOS - E
 

Nll.identificador da Iiçitação no site www.licitacoes-e.com.br: 320759
 

. . 
O Tribunal Regional do Trabalho da 3i1 Régião e a empresa abaixo qualificada, . 

ambos por seus representantes legais, firmam a presente Ata de'Registro'de Preços, referénte' ao 
Prégão Eletrônico 27/2010, cujo objeto é fornecimento de material de expediente, observadas as 
especificações, os preços e os' quantitativos registrados para eventual fornecimento, bem como as 
c1éu$ulas e condições estabelecidas'no edital convocatórià de fls. 146/163 e constantes da própqsta 
comercial d~ .fi. 2~4/255. constituindo-se esta ata em documento. vinculativo e obrigacional' às 
partes, confôrme regras estabelecidas no D~creto n?:3.931, de 19/09/2001. A presente Ata- terá a 
validadéde 1 (üm) ano. contado a partir da sua assinatura. . . 

Item 

. 09.1 

. Especificação 

Almofada· par~ carimbo de borracha. nO 4, nas cores 
vermelha. medindo, no mínimo, 14 x 9 cm. Marca:japan 

azul e 

Quantidade 
Registrada 

2.500 
unidades 

Preço Unitário 
Registrado 

3,40 (Três reais e 
quarenta centavos) 

) 

09.2 
Tinta para almofada de carimbo. frasco com no l"fIínímo 40 ml. 
componentes água, pigmentos. aspecto físico líquido, nas cores 
azul e vennelha. Marca:japan 

1.570 
unidades 

1,22(Um real e vinte e 
dois centavos) 

. , 

09.3 
Extrator de grampos. tipo espátula, em aço inoxidável, medindo, 
no mínimo. 14 cm de comprimento e 1.5 cm de largura. Marca: 
japan .' . 

1.200 
unidades 

O,88(Oitenta e oito 
_centavos) 
I 

""""''''''''''';''''''-''-~-+:-=~'''''''''"'''''''''''''''',."...",.;.,..,r-..,.,...,...j 

10.1 Ap0!1tador J,lara lápis, em metal, 'com u,ma lâmina. Marca: Cis 1.500 
unidades 

O,37{Trinta e sete 
centavos) 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 ' 

Borracha de' apagar grafite cor branca, macia, colT)' capa 
protetora ergonômíca, medindo. no mfnimo, 1,5 x 3. x 1cm 
(largura, comprimento e altura). Marca: Leo & Leo 

c61a em bastão, transparente, com no mfnimo 10 grãmàs. 
Marca: l'oly -

Corretivo líquido para aplicação em papel, secagem rápiaa, à 
.base de ~gua, com aproximadamente 18 ml. Marca: NewMagi< 

Goroinha de elástico em látex (saco)" amarela. 100 gr~mas, 

número' 18. Marca: Mamuth 

Fita adesiva crepe cor bege, 19 mm x 50 m. ,.,arca: Fitipel 
I 

5.000 
unidades 

6.000 
·unidades 

2.000 
unidades 

-2.500 
(sacos) 

-'4'50 . 
unidades 

O,44(Quarenta e 
quatro centaV9s) 

O,67(Sessenta e sete 
-centavos) 

O,58(Cioquenta e oito 
centavos)' 

.' 1,48(Um reall;! 
quarenta -e oito 

centavos) 

1,70(Um real e 
sete~ta centavos) 

Grampeador metáll~o de mesa, grande, para 20 folhas, qUe 
12.11(Doze reais e 

11.1 2.000grampeie e alfinete, capacidade ,de carga de 210gra~pos 2616, 
onzJ! centavos)unidâdes 

laraura x altura). ,Marca: Kanoàro 
base de plástico,' medindo, no mínimo, 19 x 4 x 8 cm (base x 

~--~-~ 

Graml?os 9110 pl grampeador, com 5.000 unidades cada caixa, .7,30(Sete reais e 
11.2 360 na cor prata. Marca.. Bacchi trinta centavos) caixas 

Grampos para grampeador 26/6, caixa éom 5.000 unidades. na 1,61 (lJm real e11.3 2.400
cor prata. Marca: jocar sessenta e umcaixas 

centavos),
 
Perfurador de'papel, de mesa, para 'dois furos simultâneos. em
 

30A8(Trinta.reais e ferro fundido e alavanca grande, medindo. no mínimo, 16 x 600
11.4 10cm(base) e 16cm de altura, reservatório de papel em unidades 

plásticc{. capatidade 'para perfurar no mfnimo 60 folhas (papel 
75 g/m2). M,arra: Cavia '. 

quarenta e oito 
centavos)! _ 



.. , PODeR JUDICIÁRIO I'· JU~TrçÂbO TRABALHO' .. 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -3a REGIAO 

PREGÃO ELETRO~ICO 2712010 - SUP 16.8fJ6 
. . ATA DE Jl~GtSTRO DE PREÇOS - E 

, NIl identificador da licitação no sítew~.licitacoes-e.com.br: 320759 

pág.02/02 
...continuação 

fORNECE R: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP 

CNP): 38A67.627/0001-20 

ENDEREÇO: RUA MARIA BEATRIZ, 525 - BAIRRO HAVAí- CEP: 30:S55-140 • BH/MG 

, TELEFAX: (31) 3319-7900' 

REPRESENTANTE LEGAL: ClÁUDIO FELIZARDO RiBEIRO (SÓCIO) 

E-MAIL;maxímodistribuidor@ig.com.br ", 

...
 

PRAZO DE EN1REGA~ em'até 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento da Nota de Emper;thO,' 

LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado à Av. Ápio C~rdoso nº 100; bairro Cincão, em 
Contagem/MG, CEP:32,371-615, no horário das 9:00 às 12:00 horas e das 13:00 à 16:00iloras• .devendo ser 
agendada pelo telefone (31) 3392-2104/2358. . 

GARÁNTIA: Os 'bens com prazo de validade deter,rninado deverão ser entregues com este estampaDo 
\, individualmente,-não podendo ser, em hipótese alguma, 'inferior aOl (um) ano e com, no mínimo, 7<)% da 

validade aihda por decorrer, .05 itens cujo prazo' de validade é indeterminMb serão garantido,s pelo prazo 
de,um ano a contar do recebimento definitivo. " 

FISCALlZAÇÃO'E GERENCIAMENTO: a presente contrataçãó será gerendadà pela Diretora da secretaria de 
Material e Patrimônio e fiscéJJizàda pel9 Subsecretário de Almoxarifado, deste Tribunal. 

"Att,•.,.'

de 2010.' 

Pelo fornecedor 

,
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