
JUSTIÇA DO TRABALHO
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO MODIFICADO 
(conf.  f. 243 e 249 autos)

                         PREGÃO ELETRÔNICO 16/2011          página: 01/01
Nº da licitação no Banco do Brasil: 364768

FORNECEDOR:  SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO

CNPJ:  58.619.404/0001-48

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO MATARAZZO 1500 – 18º ANDAR - CJ.182  - TORRE LOS ANGELES  -  BARRA 
FUNDA  - SÃO PAULO   -  Cep : 05001-100    UF : SP

TEL: (11)3877.4010 -  (11) 3877.4011

REPRESENTANTE LEGAL:  NELSON BATISTA DE RESENDE (PROCURADOR)

Email: nelson@sealtelecom.com.br

LOTE ÚNICO
Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento,  instalação  e  treinamento  de 
equipamentos audiovisuais, multimídia, softwares, acessórios e ferramentas a serem instalados 
nos  plenários  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  3ª  Região,   conforme  condições  e 
especificações constantes do edital licitatório de f. 88/118 e proposta de f. 251/255.

VALOR GLOBAL PROPOSTO: R$955.000,00(Novecentos e cinquenta e cinco mil reais)

PRAZO DE  ENTREGA: até  75  dias  corridos  a  contar  do  recebimento  da  Nota  de  Empenho.  Para 
instalação, programação e treinamento, o prazo será de 90 dias após a entrega dos equipamentos.
LOCAL DE ENTREGA: na Assessoria de Comunicação Social – ACS situada na Avenida Getúlio Vargas, 
265, bairro Funcionários,  Belo Horizonte - MG ou em outro local  na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte que a Assessoria indicar, mediante agendamento prévio por meio do telefone (31) 3228 – 
7300.  No  ato  de  entrega,  um  servidor  da  ACS  deverá  fazer  a  conferência  juntamente  com  um 
responsável técnico capacitado da contratada. 
O material destinado à cidade de Juiz de Fora deverá ser entregue na localidade, na forma acima.

GARANTIA:  Deverá  ser  de  03  (três)  anos  a  contar  do  recebimento  definitivo  dos  bens.  Para  os 
serviços  de instalação,  a garantia  deverá  ser  acionada  por  telefone e a  visita do  técnico  deverá 
ocorrer no prazo de 24 horas. A assistência técnica deverá ser prestada na região metropolitana de 
Belo Horizonte e, em caso de haver necessidade de enviar o equipamento para outro local, toda a 
despesa  de  remessa  dos  equipamentos,  durante  o  período  de  garantia,  correrá  por  conta  da 
contratada. A empresa deverá treinar 06 servidores (ou terceirizados) em Belo Horizonte e 02 servidores 
(ou terceirizados) em Juiz de Fora, imediatamente após a instalação. Endereço da assistência técnica  em 
Belo Horizonte:  Filial Seal Telecom: Av. Raja Gabaglia, nº 3.117, conjunto  344/345 – São Bento – Cep: 
30.350-563 – BH/MG.

GERENCIAMENTO  E  FISCALIZAÇÃO: A  presente  contratação  será  gerenciada  pela  Assessora  de 
Comunicação Social deste Tribunal para os equipamentos instalados em Belo Horizonte e pela Diretoria 
do Foro de Juiz de Fora, para os equipamentos ali instalados. A fiscalização do contrato ficará a cargo de 
servidor designado pela Assessoria de Comunicação Social,  para os equipamentos e serviços em Belo 
Horizonte, e pela Diretora da Turma Recursal da Turma de Juiz de Fora, para os equipamentos e serviços 
ali efetuados.

BELO HORIZONTE,
28  DE JULHO DE 2011

Suely Darlene Silva Campos
PREGOEIRA
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