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, PODÉR JUDICIÁRIO 
JUS'rrÇA DO TRA~ALHO , , ;" 
TRIBUNAL REGIONALOOtRABALHO~ .. 38 REGIÃO ' 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE311201Q - A
 
, N4mero da ncitaç~o junto ao Banco do Brasil ... 332269
 

, , 
O,Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região e aempresa 'abaixo 

qualificada. pôr seus representantes le~ais, firmam a, presente Ata, de Registro de 
Preços, referente ao Pregão Eletrônico 31/2010, cujo objeto é o fornecimento de, 
mobiliá"rio 'e, eletroeletrônlcos,observadas as especificações. os preços e' os 
quantitativos registrados para eventual fornecimento, bem' como as cláusulas, e' 
condições estabelecidas no edital convoéatórid.de fls. 45/64 e cO(lstantesda proposta 
com~rcial de fi. 77, constituindo-se esta 'ata em documento vinculativo e obrigaciónal às 
pa-rtes, conforme regras estaQe!ecidas no Decreto nQ 3.931, de 19/09/20p1. A presente 
Ata terá a validade de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura . . 
FORNECEDOR: L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA. 

I CNPj: '02.644.184/0001-58 / 

,
I ENDEREÇO: AV.' PRUDENTE DE MORAES, 621/SL. 505/801 - BAiRRO SANTo ANTONIO 

CEP: 30350-143 - BELO HORIZONTE/MG I 

'TELEFONE: (31) 3297- 7546 - FAX: (31) 3342 - 2796 

,REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS jOS~ DE SOUZA jÚNIÓR (SÓCIO) 

E.MAIL: lezvendas@terra.éolT\.br , ' 
-

I . 

-; 

j 

LOTE 01 

Quantidade Preço UnitárioEspecificaçãoItem 
f Registrada/ Registrado 

unidade, , (R$) 
L-_, -+ ---'-+~~--_+---~--___; 

CIRCULADOR DE AR, 45 cm de diâmetro; 03 (três)
 
regu!agens de velocidade; na cor -branca; 110
 
voltts; possibilidade de uso sobre superfície plana
 
e fixação em parede. Marca:Amo C 45:
 270.00 (OuzentOs e ' 60Assistência técnica: Nelmo Com. e Representações 1.1 , • setenta reils) , "',
Ltda.- Telefone: (31) 3271 - 6010 -Av. Bias Fortes.
 
1605 - Barro Preto -CEP: 30170-012 BHIMG.
 
Dell)ais endereços de assistência técnica
 
encontram-se relacionados às f. 78 dos autos.
 

"

," PRAZO DE ENTREGA: em até 20 (vinte) dias corridos. a contar do recebimento da ~Nota de 
Em enho. 

LOCAL pe ENTREGA: no Centro de Logística Integrada l"RT/MG. situado à Avenida ApioCardoso 
nº fO(). bairro Cincão. Contagem/MG, Cep: 32.ê71-615. no horáriodé 9:00 às 12:00 horas e de 
13:00 à 16:00 horas, devendo ser aQendada através do telefone (31) 3392-2104. 

DA SUBSTITUIÇAO DE BENS NAO ACEITOS: prazo de 5 ~cinco dias) ijcontar da notificação, 
sem ônus para a contratante. responsabilizando-se peJa retirada do' bem substituído. • 

GARANTIA:' mínima de 1 (~m) ano. contado a partir do recebimento definitivo dos bens. 

-::'==7.=-=-~==__o;:-;:;=~::;-:-;::r.~:::7:'::7:'"~-::r:"_;:::_:_=~:;::_'-..:r:"::-..;::;:::-:::~-n:-h:::::A:::::-----'---I 
I~ERENCIAMENTO E FISCAUZAÇAO: Diretori~ da Se<:retaria de Material e Patrimônio 

', ....;,' 

" 

. , 

- --;;' 
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• PODER,JUDICIÁRIO . : .... '. JUSTiÇA DO TRABALHO 
, , 'TRIBUNAL REGIONAL,DO TRABALHO- 3a REGIÃO 

. , 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  PE 3112010 - B 
Número cia licitação junto ao Banco do Brasil - 332269 

I 

I ' 
f-.... " 

... , \ 

O Tribunal Regional do Trabalho' ,da 3ª Região e a empresá abaixo 
qualificada. por seus representantes legais\. firmam~ a presente Ata' de Registro de, 
Preços, referente ao Pregão Eletrônico 31/2010, cuja objeto é o fornecimento de 
mobiliário e/ életroele,trônicos, observadas as especificações, os preços. ~ os 

"quantitativos registrados para -eventual fornecimento, bem como as cláu.sulas e' 
condições estabelecidas no edital cOrlvocatório de fls .. 45/64 e constarltes da prC?posta 
comercial de f.107, constituindo-se esta ata, em documento vinculativo e obrigàCional, 
às partes. <:oQfórme regras esta,belecidas nopecreto hQ 3.931, de _19/09/20,91. ~A 

.presente Ata terá a validade de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. . . 
r , . 

f, 

fORNECEDOR: PLAMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LmA - ME 

CNPJ: 07.918:483/0001-57 j 

ENDEREÇO: RUA JEQUIÉ, 56  ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC -CEP 89030-350 

TELEfAX: (47) 3338~9749 ' -

REPRÉSENTANTE LEGÁL: JEAN CARLOS' SESTREM (SOCIO) 

~.MAIL: plamax@plamax.com.br 

-

o 

Item 

: 

'2.1. 
'1 

LOTE 02 

\ 
Especificação 

- ,
\ ' " 

, , 

ESCADA DE ABRIR, EM ALUMíNIO, 03 degraus. 
(incluindo a p1atélforma)',compés e degraus tom 
antiderràpantes. 

,Marca: Alumasa o 

.o.r 

. Quantidade 
Registradal 

unidade 

10 

-

\
 I 

' . 
j
 

Preço Unitário
 
Registrado ~
 

j
 {R$}
 
, .
 

j'
 

68,80 (Sessenta e
 
.oito reais e'oitenta
 

centavos) /
 

j
 ,
 ." I 

PRAZO OE,ENTREGA:, em até, 20 (vinte) dias corrtdos,- a contar do recebimento da Nota ,de 
Em enho:o " 

LOCAL DE ENTREGA: no Centro de Logística Integrada TRT/MG. situado à Avenida Apio Cardoso 
nQ 100. bairro Cincão. Contagem/MG. Cep: 32.371-615. no horário de 9:00 às 12:00 horas 'e de 
13:00 à 16:00 horas. 'devendo ser agendada através do telefone (31) 3392-2104. . 

!GARANTIA: ~ínima pe 1 (um) ano. contado a partir do recebimento deftnitiv~dos bens. 

,DA SUBSTITlIl<;ÁO Df: BENS: constatada irregularidades na entrega do bem. ou, dentro do 
prazo de garantia. este apresentar defeito de- fabricação ou ~e mostrar inadequado ao uso. 
a. contratad,a será notificada. obrigando-se a Substituí-~o no prazo de 5 (cinco dias) a contar 
djl notificação. sem ônus para a contrati;mte. responsabiI1zando-se"pela retirada do -bem 
!substituído. .' ' 

IGERENCíAMENTO E FISCAUZAÇAO: Dir~toria da Secretaria de Material e Patrimônio 
. . 

/2011 
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,
 
PODER JUDICIÁRIO,
 
JUSTiÇADO TRABALHO' ': '
 
'fRIBUNAL.REGIONALDOTQBALHO - 38 REGIÃO \
 

\ '• .' ATA DE REGIsTRO ~ PREçOS - P~ 31/2010 - C 
, Númeroda Ilçitaçãó jUntQ.8() Banco do Brasil -:- 332269 

/ O Tribunal Regional do Trabalho da 3i! Re,9ião e a empresa abaixei' qualificada, 
por seus' representantes legais, firmam a presente Ata de Registro d,e Preços, referente ao Pregão 
Eletrônico 3112010, cujo objeto é o fornecimento de mobiliário eele'troeletrônicos. ,observadas as 
especificações. OS preços e os quantitativos registrados para eventual fornecimento, bem como as 
cláusulas e condições estabelecidas no edital convocal:órjo de .tIs. 45/64 e constantes da proposta 
cOlTjlercial de f.126. constituindo-se esta, ata em, documento vlnculativ,o e' obrigacional às· partes. ' 
conforme regras estabelecidas no Decreto n2 3.931. (je 19/09/200LA presente Ataterá a validade de 1 
(um) ano, contado a partir da sua assinatura. I /' ' 

, 

fORNECEDOR': SAfOL - INDÚSTRIA COMÉRCIO ETRANSPORTE DE MÓVEiS DE ACO LToA - EPP 
f 

CNPJ: 20.666.095/0001-94 . 

ENDEREÇO: AV. OLAVO DOS SANTOS, 101, DIST. INDUSTRIAL 11I- PARA DE MINAS/MG  CEP: 35.660-251 . 

TeLEFAX: (31)',3485,.9982 
. 

\ , 
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO DE SOUZA CAMPOS (PROCURACiOR) 

E.MA/L: rsderra@terra.com.br 
. . 

LOTE 03 

\ 
Preço Unitário 

Registradal , 
Item Especificação Quantidade 

Registrado 
unidade (R$) 

, , 
ESTANTE DE AÇO. 8 (oito) bandejas reguláveis, (O.!W x 
0.30 x 3.00 m). confórme espeçificações constantes do , 188,50 (Cento e 
edital Iicitqtório. 100 oitenta e~olto reais e 3.1 

, Marca: Safol ~ MOdelo Especial • 
I ciflql,lenta centavos) , 

Assistência Ricardo d~ Souza Campos.:.. Av. ltaite, 262. A,
 
- B. São Geraldo - BH/MG - Fone: 3485-9982
 ,. , 

ESTANTE DE AÇO. ,lO (dez) bandejas réguláveis. (0.90 x
 
0,40 x 3.00 m). conforme espeçificações constantes do
 234,00 (Duzentos e \ 1003.2 , trinta.e quatro reais) , 
Marca: Safol'.:. Modelo Especial 

. 
ESTANTE DE AÇO.,B (oito) bandejás reguláveis,' (0.90 x 

edital Iicitatóriõ. 

-, 
0.40 x 2,40 m). conforme especificações constantes do 195.00 (Cento e \ 

650
 
edital IicitatóriQ.
 

,3.3 
noventa e cinco reais) 

Marca: Safo' - Modelo Especial 

PRAZO DE; ENTREGA: em at 30 (trinta) dias para pedidos igúais ou i,nferiores a 100 (cem) unidades e de 
. 5 (quarenta e cinco) dias para pedidoli superiores a 100 (cem) unidades. a contar do recebimento da nota 
de em enho. ' • , ' 

,/, 

lOCAL DE ENTREGA: no .centro de Logfstica Integrada TRT/MG. situado à Avenida, pio Cardoso nQ 100. 
bairro Cincão. Contagem/MG. Cep: 32.371-615. no hor~rio de 9:00 às 12:00 horas e de 13:00 à 16:00 horas. 

evendo ser a endada'através do telefone (31 3392-2104. 

lGARANTIA: mfnima de 3 (três) an6s. contado a partir de seu recebimento definitivo. ' 

,DA SUBSTITUIÇAO DE BENS N O ACEITOS: prazo de 5 (cinco dias) a contar da notificação, 
em ~mus p~ra a contra~ante, responsabilizando-se pela retirada do bem substituído. , 

,I 

/ IGERENCIAMENTOE FISCAlIZAÇÃO: Diretoria da SeCretaria de Material ~ Patrimônio' 

)' ~~6fV21 
I fSAfOl . ...,......... lbta. 



·s
 POOERéJlIDlCIÁRIO
 
JUSTiÇA DO TRABALHO' , .
 
TRIBUNAL REGIONAL OOTRABM.HO .. 38 REGIÃO'
 

~ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 31/2010-0 
Número da IicitaçãoJ~nto:.ao Banco do Brasil :.... ~3~269 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa ~baixo 
qualifkad.á. por seus representantes legais. firm'am a presente Ata, de Registro de 
Preços. referente ao Pregão Eletrônico' 31/2010. c~joobjeto é d fornecimento de 
mobiliário 'e eletroeletrônicos, observadas as espedficações, os preços e os 
quantitativos registrados para eventual fornecimento. bem como as cláusulas e·o 
condiçõeséstabelecidas no edital convocat6rio de fls. 45/64 e constantes da proposta 
comércial de· f. 141/143. constituindó-se esta ata em documento vinculativo e 
obrigacional' às partes" conforme regras estabelecidas' no Decreto l1Q.~.931, de 
19/09/2001.- A presente A~a terá ,a validade de 1 (um) ano, contado a partir da sua 
assinatura. 

FORNECEDOR: AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LIDA. - \ 

. ,CNPJ: 07.366.679/0001~86 
ENDERECO: RUA JOAQUIM JOSÉ. 836 - FONTE GRANDE - éONTAGEM/MG -'CEP: 32013-390 

TEL:EFAX: (31) 3911-4507 
-I 

REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON ALMEIDARODRIGUeS (PROCURADOR)' 

E,MAIL: Informatica@amadistribuidora.com.br' 
, 



LOTE 04 

, Item Especificação Quantidade 
Registrada/' 

unidade 

Preço Unitário 
Registrado 

CR$) . " 

4.1 

. 

TELEFONÉ DIGITAL SEM FIO. conforme 
especificações. constantes do edital licitatório. 
Marca: IntelbrásTS,10. 
Assistênçia técnica: Natel Teiecom. Ltda: R. Guajajaras, 
1470 s. 1706 B.Preto - CEP: 30180-101 - 'BHJMG -
*Demais endereços de assistência técnicá às f. 143 dos 
autos. ~ J 

100 

I ' 

66.80 (sessenta e 
seis reais e oitenta 

centavos) 

. I 
PRAZO DE ENTREGA: em. até 20 (vinte). dias corridos, a contar do recebimento da Nota d 
Em enho. 

,L.OCAL DE ENTREGA: no Centro de Logística Integrada TRT/MG. situado à Avenida Apio Cardoso 
nll 100. bairro Cincão, Contagem/MG,· Cep: 32.371-615, no I'lorário de 9:00 às 12;00'horas e de 
13:00 à 16:00 horas. devendo ser aaendada através do telefone {31} 3392-2104. • 

RANTlA: mmima de 1 (um) ano, contado a partir do recebimento definitivo dos bens: 

OA SUBSTITUIÇAO DE BENS N O ACEITOS: prazo de 5 (cinco dias) a contar da notifiéação. 
em ônus para a contratante, responsabilizahdo-se p~la retirada do bem substituído. , 

f • • • • 

IGER~NCIAMENTO E FISCAUZAÇAO: Diretoria da Secretaria de Mater,ial e.patrimô~io ' 

IG -NelA DO REGISTRO DE PRE 

..x..:=-,,!~-,-,,-=-...;;;...:; __de- 2o1O. 

'. 

/2011 



'I' 

PODER JUDICIÁRIO
 
- ..•.. JUSTiÇA DO TRABA.LHO .:...' 

TRIBUNA'- REGIONAL PO TRABALHO - 38 REGIÃO 

/. 

ATA DE' REGISTRO DE PREÇOS- PE 31/2010 - E 
Numero da licitação junto-ao B~nco do Brasil - 33226~ 

. I O Tribunal Regional ,do Trabalho da '3i! Região e a empresq aQaixo 
qualifiCada, por se"us representantes legais, firmam a.-presente Ata de Registro de 
Preços, referente ao Pregão Eletrôl')ico\ 31/2010, cujo objeto é '0 fornecimento 'de.
mobiliário, e eletroel.etrônicos, observadas as e~pecificações, os -preços e os 

-quantitativos fêgistrados para eventual fornecimento, bem como as' cláusulas e 
condições estabelecidas no edital convocatório de .fls. 45/64 e constantes da proposta 

-comercial de f. 171/174, constituindo-se esta ata· em documento vinculativo e 
obrigacional às· partes, conforrpe regras estabelecidas no Decreto nº 3.931.' de. 
19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 1 (um) ano, contado a partir da sua I 

assinatura. " - . 

• ' 

FORNECEDOR: FENIX DISTRIBUIDORA{)E PRODUTOS ELETRÓNICOS LTDA. 

CNP :11.396.577/0001-80 
ENDERE O: RUA NOVE, 748 - SALA 4 - CENTRO - 19 DE MAIO/PR - CEP: 86140-000 
TELEFAX: (43) 3235 - 2625/ 3235 - 1914 

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO HENRIQUE PASCHOALlNO (SÓCIO) 

E.MAIL: fenixhhotmail.com 

LOTE-OS 

Item Especificação Quantidade Preço Unitário 
Registrada/ Registrado 

, \ unidade' (R$l
" /----/---------'"-----------'+--------1----'---------1

VEN;nLADOR DE PEDESTAL, 40 cm de diâmetro; 
controle de-velocidade rotativo' (03 (três) 
velocidades; na cor branca;' 110 volts;. haste com 155,20 (Cento e 
altura de 1,2Ô m a 1,90 m.. cinquentae cinço 100 .. 5.1 . reais e vinte' , . Marca: Ventidelta- Modelo: Oscilante Coluna 40crn r<

centavos) 
Zerlotini - Av. Bias Forte~,\1536:'" Centro - BH/MG - Fone: 
Assistência técnica '(I=.l73): Adriana do Carmo Orlandi 

(31) 3271 - 13'45 

PRAZO DE. ENTREGA: em até 20 (vinte) dias corridps, a contar do recebimento da ,Nota de 
Em enho. I .... 

. CAL OE ENTREGA: no Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado à Avenida,Apio Cardoso 
nQ 100, bairro tincão, ContagelÍ1/MG, Cep: 32.371-615, no horário de 9:00 às 12:00 horas e~ de 
13:00 à 1"6:00 horas, devendo ser a endada através do telefone (31) 3392-2104. 

, , 

ARANTIA: mínima de 1 (um) ano, contado ~ partir do recebimento definitivo dos bens. 

DA SUBSTITUI O DE BENS NAO ACEITOS: prazo de 5 (cinco dias) a contar da notificação, 
sem ô.{1us para a contratante, responsabilizando-se pela retirada dQ bem substituído. . 

IGERENCIAMENTO .E FISÇAUZAÇAO: Diretoria da Secretaria de Materi~1 e Patrimônio 

IY~GEN~;~ D~ REG1STRO DE PREÇOS: até em'&~ /2011 

~ B Horizonte, -º3. de clt.~. de 2010. 

Pelo fornecedor . 

, Gúttwo ~PasciotJl~o 
RO. 8.89S.737·7 . ., ' 

ftHIXOISTRlB. DE PROOUTOS ElETRONICOSLTDA•. ,t . 


