
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO ' '. 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO· 38 REGIÃO I 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 39/2010, 

, O Tribunal Regional do Trabalho da.3ª Região e a empresa abaixo 
qualificada, por seus representantes legais, firmam a presente Atá de Registro de 
Preços, referente ao Pregão Eletrônico 39/2010, cujo,objetp é o fornecimento de No
Breaks de 3KVA,obser.vadas as especificações, os preços e os quantitativosregistrad.os 
parÇ! eventual aquisição, bem como as cláusulas e ccindiçõesestabelecidas no edital 
convocatório de fls. 13/36 e constantes da proposta c.omercialde fI.59/62, cdnstituindo
se esta "ata em documento vinculativo e obrigacionalràs. partes, conforme regras 
estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 19/09/20QL A 'presente Ata tetá a validade de i 
(um) ano, cont~do a parti{da sua assinatura. ' . 

;ÂojUQICÃTÁRIO:-ÃG,rtOM'ÉRCf6-ESERVIÇQS LTDA.-ME~--·-----'" , ,---,--] 

iCNPFÜ~i39.349/0õOl~25 ' , -~.------·-~-:-l 
4& -E~D-E-REÇO:Rua-Sãoteopoldo, 431-Bpirro Santa Cruz -Belo Horizónte -MG ----------1 
.. :CEP:31.1S0,-S90 '. " ", 

- frELEFAX:13J0),2stz-=-'f194 -'--.--- .. -- ~--------i 

iRê"PRESENlANTE LEGAL: Vanderlei Lopes-de Moraes (sócio-Diretor) ,---~-~-.-~.~ 

f~tv!~t.yan-aerle~ltaa;com.br- agv@agvl1:da,com.br . . -; =--=~- -_-=-- -=-_-: 

,LOTE UNICO
 
1 " '. 

Especificação 
\ ' 

Quantidade preço Unitário 
. Registrada Registrada (R$) 

. ~ . 

, i Item 
" !' 

1----'-~I~õ-=sREAK de 3KVA, conforme'especificações 'I" I 
I 01 contidas no edital Iicitatório e proposta apresentada. 30 .-R$4.696,SO i 
,-I__. ..LIM a~r~c_a_L_a_c_er_d_a_. .---,.__~' . __--'---,__ ---'-_--,- --::.J 

\ r . ,!PAAi6úE-ENTRE-GÃ:'- emafé---45(quarerí'ta e' cinco) diascorriaos,~ac6ntar-id-o, 
:r~~birrl~ntof!ê!.. No_t~·Q~_~~~l1ho_.~~'. . ~_._. __~_. .__~._-'-. ~ ..._; 

[[bCÃID-fENT~GÃE-iNstA~ÇAÔ:Emprédios di:lár.ea metropolitana, -eemOlJ\ros-{lO! 
-interior: do Estado, onde há Fóruns da Justiça do Trabalho, em um f'aio médio de até. 5001 

·k.rn_(ja ~apital._ª ~ere'!1 indicad.os.Qelª--pSE.: '. " '.' ' ,. - - . - -- - ..----~ ~--~-------~----~-----=------ -~------- ~----

:GARANTíÃ:--(fl"ano~-contado do recebimento definitivódob-em~ cbntra~':eventuàis~. 
defeitos de fabricação e/ou do transporte do material. ,. , 
!ASSISTÊNCIA TÉCNICA:- A empresa presta serviços de assistência técnica em Belo! 
H()ri.zon.~e~çon.fdrlTl_~ declaraçãO' de f. 62 dos autos. Fone: (31) 2?12c~-l9~:~ _ 

, . 

:FISCÃL..IZAÇÃ()E -C;ERENCIAMENTO: A-p;esente contrataçaos~rá-gerencTadap~e](tDTretor 
da Senetaria de Engenharia deste Tribunal e a fiscalização, pelo 'servidor Luiz Himer 
Campos. .. , . 

Jos~ Amauri de Moraes 
Diretor Financ'eiro ' 

.\AGI COMÉRCIO ESERViÇO-S-LT-Ô....A.. -Mé-:-' 


