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• 
PODER JUDI,CIÁRIO 'I~' 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL 'DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

I, - , 

ATA DE REGISTRO DE PRE~0S - PE49/2010 - A ' 
, Númeroda licitaçãojuntó ao Banco do Brasil.,. 347333 

. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo 
qualificada. por seus representantes legais. firmam a presente Ata de Registro de Preços. 
referente ao Pregão Eletrônico 49/2010, cujo objeto é o fornecimento de mobiliário: cavalete 
e escada, observadas as especificações, os preços e os· quantitativos registrados para . , 
eventual fornecimento, bem como as cláusulas e . cohdições estabeleddas' no edital 
convocat6rio de fls. 88/114. e cõnstantes da proposta comercial de fls.266/268, constituindo
'se esta 'ata em cjocumento! vínculativo e obrigacional às partes, conforme regras 
estabelecidas no Decreto nO 3.931. de 19/09/2001. A wesente Ata terá a validade de 1 (um) . 
ano. contado a partir da sua assinatura. .' ," 

FORNECEOOR: lECN02000 INJ;>ÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA. '?", 

CNPJ: 2r.306.287/0001-52 , 

ENDEREÇO: RUA DA BAHIA. 1032. SALA 1406 :... CENTRO - BELO HORIZONTE/MG,I . 
CEP: 30.160-011-t-EM BRAStUA: SHIS' QL 11/13 BL.M - SALAS 101/H>2/103 ED.SOUTH LAKE 
CENTER":' BRASíLIA/DF - CEP: 71.'6'25-205 \ 

TELEFAX: BH: (31) 3273-1216' - BRA51L1A: (61) 6248-3956-I 

REPRESENTANTE LEGAL: BH: WILUAN TEIXEIRA LOURENÇO -·EM BRASILlA: JORDANO CASTRO 
NASCIMENTO (SÓCIO ADMINISTRADOR) 

,E.MAIL: bh@tecn02000.com.br brasiHa@tecn02000.com.br 

LOTE 02 
-

\ 

Item Especificação 

I 

ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA. medindo 
aproximadamente,0.80 x 0.50 x 0.74 m, e demais 

2.1 características ' especificadas no edital.
I, 

- Marca/Fabricante: Tecn02000 "7" Modelo: Bremen. 

ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA, medindo 
aproximadamente 0,,80 x 0,50 x 1.60 m, 'e demais

2.~ . 
características especificada-s no. edital. 
Marca/Fabricante: Tecn02000 - Modelo: Bremen. ' 

Quantidade 
Registrada/ 

unidade 

200 

\ 

200 
! 

, . 
.< 

I , 

' PreçoUnitáf'io
 
RegistradÓ
 

{R$)
 

343.75 rtrez~ntos 
e quarenta e tres 
reais e ,setenta e 
cinco centavos) 

I 

570.00 
(Quinhentos e . 
setenta rea'ís) 

LOCAL DE ENTREGA: no Centro d,e Logística Integrada TRT/MG. situado à Avenida Apio Cardoso 
nO 100. bairro Clncão. C-ontagem/MG, Cep: 32.371-615. no horário de 9:00 às 12.;00 horas e de 
13:00 à 16:00 hóras. devendo ser agendada através do telefpne (31) 3392-2104. ' , 

DASUBSTITUIÇAO DE BENS NAO ACEITOS: prazo de 5 (cinco dias) a contar da notificação', 
sem ônus para a contr~tante, r~sponsabilizando-se pela retirada do bem substituído. 

!GARANTIA: mínima de 03 (trêS!) anos~ contados a partir do .recebimento definitivo dos bens. I 
. . } . 

IGER.ENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: Diretoria da Secre~ria de- Material e Patrimônio 

/2012. 

de 2011. ~ .. 

.. ' IOforn~t~r~~ ~'-', :.",.,
• " \ , 'Ol.vV!vvi5J 
~ .. P],;, , I,' ~



PODER JUDICIÁRIO,
 
JUSTiÇA DO TRABALHO '
 

' 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 
'. 

- /
ATA DE REGISTRÇ) DE PREÇOS - PE 49/2010- B 

Número da licitação junto ao Ba",co do Brasil - 347333 

O Trióunal Regional do Trabalho da 3D' Região e a empresa abaixo qualificada, 
por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de' Preços, referente ,ao Pregão 
Eletrônico 49/2010, cujo objeto é o fornecimento de mobiliário. cavalete e escada, observadã~ as 
especificações, os preços e os quantitativos 'registrildos para eventual ,fornecimento, bem como' as 
cláusulas e' condições. estabelecidas no edital convocatório de fls. 88/114.e constantes da proposta 
comercial de fls. 338/340, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, 
conforme regraS estabelecidas no Decretonll 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 1 
(um) ano; contado a partir da sua assiné!tura. 

FORNECEDOR: ,OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS LIDA. 

CNPJ: 09.2:;8.26310001-70 

ENDEREÇO: Rua Rosa Fattori Delforno, 190 -ITATIBA - SP - CEP: 132?4-621 

TELEFAX: (;1.1-' 4524-0592 - CELULAR: (11) 9998-6119 - 7720-1655 

REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS MAURICIO TRIPICHIO (REPRESENTANTE LEGAL) 
, 

E.MAIL: mc-comercial@uol.com.br 

• Item 

-
3.1 

3.2 

~, 3.3 

3.4 

LOTE 03 

!=spéciflcaçáo ; 

MESA PARA IMPRESSORA, medindo aproximadamente 
0,80 x 0,60 x 0,74 m, e demais características 
especificadas no edital. 
Marca: Itália Office ~ Modelo: Unha Modena 55 

MESA ,REGULÃVEL PARA MICROCOMPUTADOR. medindo 
aproximadamente 1,00.-x 0,80 x 0,74 m, e.demais 
características especificadas no e'dital. 
Marca: Itália Office - Modelo: Linhà Modena 5S 

MESA DE REUNIÃO REDONDA, medindo 
aproximadamente 1,00 ,x '0.75 m, e demais 
características especificadas no edital. 
Marc~: Itália Office - Modelo: Unha MOdena S5 

MESÁ DE REUNIÃO ,I REDONDA,. medindo 
aproximadamente l,2Q x 0,75 m. e demais 
características especificadas no edita" 
Marca: Itália Office --Modelo: Linha Modena SS 

Quantidade 
Registradal 

unidade 

50 

10 

10 

Preço Unitário 
Registrado 

" (R$) , " 

206,00 (Duzentos e
 
seis 'reais)
 

514.90 (Quinhentos e
 
quatorze rj!aiS)
 

263.00 (Duzentos e
 
sessenta e três reais)
 

237.00 (Duzentos e ' ' 
trinta e set~ reais) 

IpRAZO DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias corridos; a contar do recebimento da ,nota de empenho, 

LOCAL DE ENTREGA: no Centro de Logística Integrada TRTI G, situado à Avenida Apio Cardoso nll 100, 
bairro Cincão, Contagem/MG, Ce~: 32.371-615, no horário de 9:00 às 12:00 horas e de 13:00 à 16:00 horas, 
devendo ser a endada através do telefone (31) 3 92-2104. 

JliRANTIA: mínima de 3 (três) anos, contado a partir de seu recebimento definitivo. • 

DA SUBSTITUIÇAO DE BENS NAO ACEITOS: prazo de S (cinco dias) a contar da notificação, sem ônus 
para q contratante. responsabilizando-se pela retirada do bem subsUtuído. . 

/ !GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Diretoria da Secretaria de Material e Patrimônio 

12012. 



•
 
PODER JUDICIÁRIO ' ,
 
JUSTiÇADO TRABALHO " .'I '
 
TRIBUNAL REGIONAL: DO "tRABALHO,. 38 REGIÃO
 

ATA DE -REGISTRO DE PREÇOS - PE 49/2010 - t
 
Número da Iicitaç~o junto aoBanco do Brasil - 347333,
 

O Tribunal Regional do Trabalho da .3ª Região e a .empresa ,,:, 
abaixo qualificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de 
Registro de Preços,' referente ao Pregão Eletrônico 49/2010, cujo -objeto é o 
fornecimento de mobiliário, cavalete e escada, observadas as, especificaçõe$; os 
preços e os quantitativos registrados para eventual fornecimento, bem como as 
cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatório de fls. 88/114, e 
constantes da proposta comerciál de f. ,361, constituindo'-se esta' ata em documento. 
vinculativo e obrigacional as partes, conforme regras estabelecidas no Decreto nQ 

3.931, de 19/09/2001. A presente Ata. terá a validade de 1 (um) ano, contado' a 
partir da sua assinatura. ' 

FORNECEDOR: AMERICA SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE QUADROS LTDA-ME 

CNPJ: 01.502.751/0001-79 
ENDEREÇO: RUA URSULA. ERCOLE CUMIM, 308 - SAMAMBAIA - CAMPO MAGRO -PR '-'.. 
CFP' -000 

' , 

TELEFAX: (41) 3677-8970 J (41) 3677-8661 

REPRESENTANTE.LEGAL:NILTON CANDIDO DA SILVA (PROCURADOR) 

E.MAIL: americaserVe@gmail.com 

, LOTE 04 

Item 
, 

- E~pecificação
" -
CavaleteFlip Chart, composto de QBL, quadro 
branco Iwço, e demais especificações 
constantes do edita~ 1icitatório. Marca: 
América, Quadros. -

. 

Quantidade 
Registradal 

unidade 

Preço Uflitário 
Registrado 

' (R$) . 
" 

4.i 

. 
-

10 
332,00 (Trézentos 

e trinta e dois 
reais) 

PRAZO DE ENTREGA:, em até 30 (trinta) dias corridos, a cont~r do recebimento da 
Nota de Em enho. 

,LOCAL DE ENTREGA: no Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado à Aveni,da'Apio 
Cardoso nº 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 telefene (31~ 
3392-2104.' , 

" '\. 

IGARANTIA: Mínima de 06 (seis meses),' contado a partir do recebimento definitivol 

/ IGERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Diretoria da Secretari'a de Material e Patrimônio I 

tyrGÊNCIA DO REGlSTRO DE PREÇ'OS: até '04 I,' ®0J0?º' 12Q12. II 

un o 
o li Região 
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•
 
PODER JUDICIÁRIO,
 
JUSTiÇA. DO TRABALHO ," .
 
'TRIBUNAL RÊGIONAL DO TRABALHO _38 REGIÃO
. _. ,	 /' , 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 49/2010 - D 
Número da licitação junto ao Banco do Brasil- 347333 

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

qualificada. por seus reprEtsentantes legais, firmam a presente Ata de, Regi~tr.o de 
Preços. referente ao Prega0 Eletrônico 49/2010. cujo objeto é o fornec;ime(lto de 
mobiliáriq.· cavale~e e escada.' observadas as especificações. os preços e os 
quantitativos registrados para· eventual fornecimento. bem como as cláusulas e 
condições'estabelecidas'no edital convocatório,de fls. 88/114. 'e constantes da proposta 
comercial'de· f.374, constituindo-se 'esta ata em documento vinculativo e obrigacional às. 

/	 partes. conforme regrasestabelecid~sno Decreto nQ ~.931, de 19/09/2001. A presente / 
. Ata terá a validade de 1 (um) ano. contado a partir da sua assinatura. . . 

FORNECEDOR:, TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A. 

CNPJ: 17.35g,~233/00.o1-88	 I 

, 

ENDEREÇO: VIA MUNICIPAL MANOEL JACINTO .COELHO JR., 1001 - TApERA 

• 
CONTAGEM-MG -eEP: 32.150-245	 . 
JELEFAX: (31) 3359-0491 - 3359-0640	 

REPRESENTANTI; LEGAL: LUDMLLA PEIXOTO VIEIRA (REPRESENTANTE COMERCIAL) 

E.MAIL: gov@tambasa.tom.br ..::4. ... .D- .... 
LO 0-")~'(J:;;cV),'C". (en" v~: 

'-'=' 

lOT'E 05 
I 

Item Preço l:JnitárioEspecificação Quantidade 
Registrado .Registradal.  (R$)unidade 

. 
; 

.ESCADA DE ABRIR, em alumínio. 07 degraus. 109;56 (Cento.e . incluíndoplataforma. nove reais e 605.1' I cinquenta e seis 
Marci3jFabricante: PRIMA/SBA centavos)

, 

. PRAZO DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da No~a de 
Em enfio. 

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 é de 
13:00 à 16:00 horas, devendo ser agendada através do telefone (31) 3392-2104, 

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

\ DA SUBSTITUIÇAO DE BENS NAO ACEITOS: prazo de 5 (cinco dias) a cohtar da notificação. 
sem ônus para a contratante, responsabilizando-se pela retirada do bem substituído. 

[GERENCIAMEN~O' E FISCALIZAÇÃO: Diretoria da Secretaria de MaterJale Patrimônio 

/2012 

f'rY\ 0J'v00 
, . 

VtvJ.J 
L\) DfY\\U\ OO1)(()fO 
~~\1Wlt 

Pelo forflecedor' 

de 2Q11. 

V~\t\U\- . 
~4L. 

mailto:gov@tambasa.tom.br

