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PE- 35/2011 - ATA DE REGISTRO DE P~EÇOS ÚNICA 

Número da licitação no sítio licitacoes-e.com.br(do Banco do Brasil): 377987 

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 35/2011, cujo objeto é o 
Registro de Preços de longarinas de 2 e 3 lugares, observadas as especificações, 
os preços e os quantitativos registrados para eventual fornecimento, bem como ~ 

as cláusulas e condições estabelecidas no e(:lital convoc;atório de fls. 14/32 e 
constantes da proposta comercial de fls.44/46, 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 validade de um ano a 
contar da data de sua assinatura. 

ADJUDICATARIO: WEROLLI INDUSTRIA E COM RCIO DEM VEISLTDA.
 
ÇNPJ: 03.640.214/0001-10 
ENDEREÇO: RUA LUIZ MICHIELON, 2.341 - .BLOCO D - NOSSA SENHORA DE 
LOURDES  CAXIAS DO SULJR5--- CEP: 95074-000 . I 

TELEFAX: (54) ,3228-9931 (54) 3021-0579 
REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MADERS DE OLIVEIRA I 
E. MAU.::: werolli@werolli.com.br . 

, ' 

LONGARINA COM .0015 LUGARES, com' 'conchas individuais para 
assento/en-costo em chapa de aço de 3,75mm de espessura,. apoiadas sobre 
longarinas tubulares de aço com diâmetrõ de 38,101lÍm e parede de -3,25mm 
de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável. Longarina e 
assento/encosto com tratamento de fo~fatização e pintados com tinta a pó 
prata str'ato, à base de resina epóxi, aplicada eletrostaticamente. Base tipo 
trapezoidal em alumínio fundido, que impede a _oxidação, de modo a 
proporcionar uma distância' de 30mm entre um encosto e outrô;' quando 
disposta opostamente a outra, com sapatas confeccionadas em polipropileno, 
reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim, sua fixação. 
Estofamentos individuais para assento e encosto com espuma' laminada com 
densidade de 30kg/ní3 aplicada sob chapa metálica de 0,9mm de espessura 
com acabamento zincado natural. Revestimento em vinil preto constituído ·por 
um "Top Coàting" de resina de cloreto polivinflico de emulsão com espessura 
de 1,0 mm. e peso 600 g/m2, com forro de algodão e sendo texturizado. Apoia 
braços inicial e final em alumínio fundido, com 40mm de largura. Comprimento 
total'da longarina de 02 assentos e braços inicial e final: 1220 mm; Altura do 
piso ao final do encosto 820mm; altura do piso ao assento de 423mm; 

rofundidade de 637mm. Marca TOK, fabricánte TOK Plasti Metal Ltda. 

Quantidade registrada: 100 unidades 
Preço unitário registrado: R$1.199,98 (um mil cento e noventa e nove reais e 
noventa e oito-centavos). 

(continua) 



A PODER JUDICIAR10 

·W JUST1ÇA DO TRABAttiQ : _ 
TRIBUNAL RfGIONALDÓ Tf:\ABALHO - 3D REGIÃO 

(continuação Ata RP PE-35/2011 :.... fI. 02 de 02) 

ITEM 1.2 
LONGARINA COM TRES LUGARES com as~eguintesespecificações: fabricada 
em chapa· de aço, com conchas individuais para assento/erlcosto em chapa de 
aço de 3,75mm de' espessura, apoiadas sobre ~ongarinas tubulares de aço 
com diâmetro. de 38,10mm e parede de 3,25mm de espessura e fixadas com 
rebites de aço inoxidável. Longarina e assento/encosto com tratamento de 
fosfatização e .pintados com tinta a pó prata strato, à base de resina epóxi, 
a,plicad.a eletrostaticamente. Base tipo trapezoidal em alumínio fundido, que 
impede a oxidação, de modo a proporcionar uma distância de 30mm entre um 
encosto e outro, quando disposta opostamente a outra, com sapatas 
confeccionadas em polipropileno, reguláveis, para eventual correção de piso,". 
dispensando assim sua fixação. Estofamentos individuais para assento e 
encosto com espuma laminada com densidade de 30kg/m3 aplicada sob chapa 
metálica de 0,9mm de, espessura com acabamento, zincado natural. 
Revestimento em vinil preto constituído por um "Top Coating" de resina de 
cloreto polivinílico de'emulsão com espessura de 1,0 mm. E peso 600 g/m2, 
com forro de algodão e sendo texturizado. Apoia braços inicial e final em 
alumínio fl,lndido, com 4bmm de largura. Comprimento total da longar!na de 03 
assentos e braços inicial e final; 1820 mm. Altura do piso ao final do encosto 
820mm;altura do piso ao assento de 423mm; profundidade de 637mm. Marca 
TOK, fabricante TOK Plasti Metal Ltda. 

Quantidade re istrada: 100 unidades 
Pre o unitário re istrado: R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). 

IGAf\ANTIA: 5 (cinco) anos. 

pRAzo E LOCAL DE ENTREGA: em até vinte dias corridos a contar do 
recebimento da nota de empenho, no Centro de 'Logística Integrada do TRT-MG,

. Isituado na Avenida Ápio Cardoso, nQ 100, Bairro Cincão, Contagem/MG, CEP 
132.371-615, devendo ser agendada por meio do telefone (31) 3391-1922. 

FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO: DsMp (Diretoria da Secretaria de/Material e 
Patrimônio) - Tel.: 31-3238-7810. 

-IVIGtNCIADO REGISTRO DE PREÇOS: atéM I ~ 12012 

Belo Horizonte,Jk..-de ~ de 2011. 

Tribunal Regional 
rabalho 351 Região" 

Deoclecia AmoTelli Dias 
OesembllFlladol'il Presidente do 

TRT da ~! Região 
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N" 224, quarta-feira, 23 de novembro de 2011 /SSN /677-7069 

~ JUIZADOS ESPECWS DE COM}'ETÊNÇIA GERAL 
. DO PA.R,<\NOA . 

'l:' JUIZADO ESPECIAL C1VEL E CRIMINAL E 2° 
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

rAMIUAR CONTRA A MUUffiR 

EDITAL DI: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
. (Com Prazo de 15.V1as) 

, O(A) Doutor(a) JúLIO CESAR LÉRIAS RIBEIRO, MM. 
Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal e 
Juizado de Violência Doméstica da Circunscriçlo Judicima do Pa
raDoa.DF, na forma da lei, etc. faz.l8bcr a todos que virem ou tiverem 
conhecirneoto-do presen.te edital, cofiJ. prazo 'de 1S (quilW:~ dias., que 

~.~:~ .~n-5 (IP ;~4~~~2()()S; ~ E.~~ ~i1~ ré(U)n:h~: 
CISCO JOSE ALVES DOS SANTOS, filho de Antonio Alve, do. 
Santos e Francisca Alves dos Santos, ,brasileiro, D6SCidQ em 
25.04.1976, natural do Pedro IIJP1, incurso(aJ oo(s) 8rtigo(s) 344 do 
código penal, clc art. 5°, incisos 11 c m, e art. T', inciso lI·da Lei 
11340/06. E cQmo 010 foi possível citá-IO(a) pessoalmente, pelo pre
sente, ci18-0(8), para 'responder à acttsaçlo que lhe' é impu~. por 

~r:' :oo~= ~v~~:z~udí~~'f~~Cp~Cli:~ ~~~=C:~~~ 
::c:r~e~;;~r~:s: Oê:~~-I-::~:~eC&~~~d::~t~sj;:'~ 
~~ (~e:~~ed~e:aez: :~o:rici:~.C~:~:~i~~~ ;~~~
C~go, de Processo Penal (introduzido pela Lei lI.719f2oo8), na 
resposta. o acusado poderá argilir pt:elimlDlreS e alegar tudo o que 
i~tere36C à sua defesa, ,oferecer doéumentos e justificações,. espe· 
clficar as provas ptetendulas e arrolar testemunhas. qualificancio-as e 
requerendo sua intimação, quando necC$$ário. E para que cb.egue ao 
conhecimento de todos. e do rFferido acusado, mandou passar o pre
senle edital. que será afixadd no local de costume.e publicado no 
"Diário da Justi~ Outrossim, faz saber que este Juizo está situado 

~a~~~do De:taE;Cbj:ld;~''::~~f, l~j~o~~~r~aÊ~~~r 
MANUELLA SIL'lA DE 'OLIVEIRA, Diretora de Sçcn:lBIíll, O sul>s

. crevo por det~inaçlo d~ MM. Juiz de Direito. 

Juiz de Direito JúLIO CÉ;)AR LÉRIAS RmEIRO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
. I' REGIÃO 

DIRETORIA-GERAL 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

TRT-SOF 179/~ 1 - PE 075/11 - Registro de preços para 1l eventual
 
aquisiçAo de equipamentos de movimentação de C81!4S.
 
~cie: Ata de Registro de Preços. ÓrgAo Gerenciador: TRT·1- Re
gilo. '.,
 
Fomeeedor:' A. H. OLIVEIRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ME - Item OI - Valor unitário: RS 477,35 e valor global: RS
 
15.898,65.
 
O inteiro teor desta Ata. encontra·se disponível no endereço ele

trônico: www.trtl.jus.br.
 

. Aviso DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELK1"RÔNICO N· 81/2011 - RP 

. Proce,,,, TRT/SOF 0° 154/11 - PE 0° 081111 • RP - Objel.: Aqui· 
siçlo de eletrodoméstiCos e !escadas. Tornamos pública a tocjos os 
inteTessados a homologaçlo da l~citaçlo na m~lidade PregA0 Ele· 
trônico ,n° 031/11 relativo 'ao. processo em referência. sendo ven
eedOT1lS as empresaa WEBSITE ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS 
LTDA-EPP pan o Iple 05. 

Rio de Janeiro·RJ, 22 de novembro- de 2011.
 
ERIKA MELO PEREIRA
 

Coordcuadora da CPL
 

AVISO DE L1CIT~CÃO
 
PREGÃO ELETRÔNICO N"103/II-RP
 

Proc...o TRT-SOF-163/11 - PE-103/11 RP. Objeto: Aqoi.!iç!o de
 
SWlTCHES de b<>rda e SWITCHES CORE para io.talaçlo o.. de

pendêneias do Tribunal Regional do Trabalho da J- Região, incluindo
 
treinamento e garantia ON SITE de 3 (três) anos, conforme esJ.
 
pecificado no Termo de Referência e Edital.
 
Encerramento do Recebimento das Propostas: 8 horas do dia 1- de
 
dezembro de 2011, no endereço WWW.lícitacoes--e.com.br.
 
Início da Sessão de disputa de preços: 7 de dezembro de 2011, às 10
 
horas. ' 

O edital na lntegra' está disponfvel no endereço eletrônico 
acima ou no sjle wWw.trt1.jus.br. ou ainda' poderá 5eT obtida c?pia, 
que eorrerá pOr conta do interessado, medianle contrarrecibo, na Co
misdo Permanente de Licitações ~ Pregoeiros (CPL) do TRT da Ja 
Regilo. situada na Avenida Augusto Severo. n° 84, SO an:dar. GI6ria • 

R.io de Janeiro - RJ, de segunda a sexta-feira, de JOh às 16:30h 
boras. ' 

f 
Rio de Janeiro-RJ. 22 de novembro d~ 2011.
 

ERIKA MELO PEREIRA
 
Coordenadora da CPC
 

. 'RETIFICAÇÃO' 

Na ""b1ii:lIÇ!o \It AVIsO. DE LICITAÇÃO do DOU de 
22/11/2011, Seçio 3, pág. 179 do Preglo Eletn'loieo 0° 10112011, 
Proc. TRT-S.Of 2Zllll. onde se lé: "Encerramento do Recebimento 
das Propostas: 11 horas do dia 6 de novembro de 2011, no endereço. 
www.licitacoes-e.cÓDl.br. ~ Início da Sessão de disputa de pre90s: 6 de 
novembro de 201], às 13' horas", leia-se: ,"Encerramento do Re

. cebimento das Propostas: 11 boms do dia 6 de dezembro de 20 li, no 
enderc:ço' www.licitacocsooe.com.br. - Inicio da S"essIo de disputa de 
preços: 6 de de~embro de 2011, às-.IJ horas.", ' 

3' REoIÃO
 
SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 

AVISO DE 1I0MOLOGAÇ,lO
 
PREG.\O .:U:TRÔNICO N' 35/2011
 

, . 

O Tribunalltegional do Trabalho da Terceira Rcgilo informa 
a homologação, pela autoridade oom~ente, dos Pregôcs Eletrônicos, 
3S/2011 (longariaas de dois e tres lugares) e 37/2011 (impres~)ms 

matricias) pe.lo sistema de registro de preços. 

Belo H(,rij!:ODlC~MG, 21 de tlovt:'.mbr(> -2011
 
CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES
 

Diretora
 

A\'ISOS DE LICITAÇÃO
 
PREGÔES ELETRÔNICOS
 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3- Região torna público 
que realizará licitaçlo, na modalidade PregA0 Eletrônico, cl>nfonnc a 
seguir: 

Preglo Eletrônico JJo 5012011 - objcto: contrataçJo de em
presa para confecçlo, instalaçlo e· manutençlo de persianas nas uni
dades deste Tril?unal. Abertul'1l das proposlas em 06112/2011, às 13 

. horas e sessão de lances a partir das 13:30 bonis do mesmo dia. 
PregA0 Eletr6nico Jf 5212011 - objeto: contrltaçlo de em· 

presa para o fornecimento de água mineral em garrafões reft)rnàvcis 
de 20 litros. Abertura das propostas em, 071l2/2Q) I, b 13 boras e 
!ieUlIo de lances a partir das 13:30 boras do mesmo dia. 

A sesal.o pública será realizada no site www.1icitacoes
e.~om.br. Obtençlo do edital no citado sitc ou em~ www.trt3.jus.br. 
Infonnações adicionais: licitacao@trt3.jus.br. 

TOMADA DE PREÇOS N· 612011 . 

o Tribunal Regional ~ Trabalho da 3' Regilo torna público 
que realizará licitaçlo, na modalidade Tomada de Preços, tio 06/2011 
4 Contratação de empresa de engenharia para construçAo do Fórum' da 
Justiça do Trabalho de S.Ao Sebastião do Paraíso -' MG. Abertum das 
propostas no 'dia 12/1212011, às 14 horas. 

A sessão pública 5eTá realizada na Rua Goitacazes, 1475, 22<1 
andar, bairrp Barro Pteto, Belo Horizontc - MG. Obtençlo do edital 
no citado endereço ou em www.trt3.jus.br. InfonnaçOes adicionais: 
licttacao@trt3.jus.br. 

Bdo HorI7.onte·MG, 22 de novembro de 2{)11.
 
CLÁUDIA SAMPAIO GONÇALVES
 

Dirctora
 

AVISO m: REGISTRO OE PR.:ÇOS 

lO Tribunal Regional do Tmbalho da Terceira Região, toma 
público os itens e preços dos materiais registrados noi Pregões ~ie. 

trôn·icos 3512011 e 37/2011, conforme resumos das Alas abaixo. 
PE-3512011,~ Ata Única. aisinada em 26/09/2011, válida por 

um ano. 

. PE.37f.2011 - Ata Única u'sinada ,m 04/10/2011, váli$ ppr um 

ano. 

As atas encontram·se disponibilizadas no site www.trt3.jus..br. 

Bdo Horizocte·MG, '21 de novembro de 2011. 

CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 
DiTC'tOr.:l ' 

4' REGIÃO 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

ESPÉCIE: Tmno de' opção. OBJETO: ExecuçAo de obra- na rede de 

:=~lt<ft#RÃTTh"Tité~c;U::1 ~~~l~~~e d:eT~:=~ : ~~: 
[~. ~~~~ ~~J~I eiis~~U~~666/~~ú~S~A=~ 
11/U12011. N· DO PROCESSO: ADME 0001644
OO. N" DO CONTRATO: 144/2011. ASSINAM: Carסס.15.2011.5.04
los Alberto kobimoD, pelo contratante, e AES Sul Distribuidora Gaú~
cb:.a de energia SA. . 

ESPÊCIE: Fornecimento. OBJETO: Fonnalização de responsabili

~:g:s~'fa:,od~i~:J~C~JrRA?.(~i~ T"ri~:~arRr;gr~::i'3~~~ba~:~ 
~e~i~~~~·~~~l~~t:L~Õ~L~uLerr~~n~.f:t,~3.G~~c;lNf 
~Ps'ó: 11g~~0~f~~fo~rr~õ&lol~fs~~ g~':;R..s: 
berto RobinsOD, pelo contratante, e Leandro N. da Silva, pela con· 
tratada. 

ESPÉCIE: Convênio. OBJETO: Consignação em folha de ~nto. 
CONVE~TE: Tribunal Regiooal do Tdbalho da 4· Refjlo. CON· 

i~Nn~~.~~~~~~cEaJ:H~êJ.~~~~Ta c~;~A~ 
as,inatura. DATA DA ASSINATURA, :1,1110/2011. N° DO PROCES
SO: 'ADME o· 0005321- 41.2010.5.04.0000. N· DA CD: %3110-4 N° 
DO CONTRAJO: 46110. ASSINAM: 0.. Car1o& Alberto RobiDsoo, 

~~w~elegi~ri~~~p~~~n~:;~d;cbneider Severo e Eliana 

DIREroRJA-dERAL DE COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA . 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
SERVIÇO DE LICITAÇOES E CONTRAtos 

RESULT::~JÃ~Jf~~~rENTOS 

o Pregoeiro do TRT _da 4- Regilo, de.i~ado pela. Portaria 
n.o 2396, de 08.06.2011, comunica aos interessa9,os que, no Pregão 
0.° 02111. relati'Vo j, concessão de ,uso de área para iDltalaçIo de 
restaurante elou lancbonete no Foro de Trabalhista de Pelotas, foi 
declarada vencedol'1l. a empresa Brando e Quev.edo Ltda. 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2011 

O Preloeiro do TRT da 4- Rtgilo, de~ado pela Portaria 

~';e~~~~.~ ;8~1~~I~'ia~~~~~iCc~:&~J:~er: cai:n:IãriO:°TR~_\~ 
2012, foi declarada vencedpra a empresa Globalprint Eaitora Gráfica 
blda. 

PREGA0 ELETRÔNICO N° 13/2011 

n.O 2J9~?d~rol~~o ~y, :~~c~· a~~g~~à-:Ss~~:do~~:o P~~~ 
EletrÔnico n.O 73/11, relativo à .contratação do sistema ~c _climatizaçlo 
do Foro de Passo Fundo, foi declarada vencedóra a empresa Planiduto 
Ar Condicionado Ltda. ' , , 

JOSE VALlM BEMflCA FILHO' 

6' REGIÃO 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Extrato do Contrato Administrativo entre o TRT 6- REGIÃQ e RE
BOUÇÀS & DÓREA CONSULTORIA EM SAÚDE SlS LTDÁ. OB
JE1"O: Elabol'1lçlo de Progr:ama de Prevençlo de Riscos Ambientais 
(PPRA), e do Laudo Técnico de CondiçOes Ambientais de Tl'1Ibalho 
(LTCAT) deste TRT. PROC.: 94111. MODALIDADE: Preglo Ele· 
trônico n° 51/1 L FUNDAMENTO LEGAL: Leis n"s 10.520/02 e 
8.666193; Decreto' 0°. 2.211/91 e 5,4~105; INIMPOY 0° 02108 e Lei 
Complemeotar 0° 123/06,DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Elemento 
de De.pesa 3390.39.05, Programa de Trabalho: 02301051120040001 
- - Assisl. Médica e Hospitalar a S~ídores. EMPENHO: 
2011NE000995, 00 valor de RS 81.000,00. VALOR DO CONTRA· 
TO: RS 81.000,00. VIGÊNCIA: 16.11.11 a 15.11.12. DATA E AS
SINATURA: 16.11.11. Assinam o ,.res~te contl'1lto, pejo TRT6, o 
Ex.mo Sr. Desembargador Presidente, Or. André Genn de Assunçlo 
Barros e, pela ContraLada, o· Sr. AntÔnio Tadeu Neves Oórea.. 

EXTRATOs O); CON\,f;NIOS 

Extrato de Convénio fi~do cntre o TRT da 6- REGIAO e o .SER
 
EDUCACIONAL S/A., manleo_do", da FACULDADE MAURICIO
 

~á~C~~:~~' i:~T'e I:'~~~:~d~~~~~' ~:t:s~odeté~~ci: 
estágio supervisionado e remunerado aos alunos. dos cursos de gra. 
duação. FUNDAMENTO LEGAL: Lei, oOs 11.188108 e 8.666193; 
'Áto TRT.(iP 0° 439/09. PRAZO: 22.11.2011 a 21.11.2013. DATA E 
ASSINATI/RA: 22.11.11. Assinam o presenle convênio. pelo TRT6, 
o EX.mo Sr. Desembargador Presidente, Dr. André Genn de Assunção 
Barros e, pela Faculdade, o Sr. Jânyo Jansuiê Bezerra Diniz. 

, Extrato de Convénio finnado entre o TRT da (j- REGIÃO e a SIC 
SOCIEDADE PERNAMBUCANA i>E CULTURA E ENSINO. 
PRoT. 12.836105, OBJETO:· Cooperação lécnico-didéliea' entre o 
TRT6 e a Faculdade, com a. fiDelidade de propiciar estágio super.. 
visionado e' remunerado aos alunos dos cursos de graduação. FUN~ 
DAMENTO LEGAL: Lei, o·, 11.188/08 e 8.666193; AIO TRT-<iP 0° 

Este ~mento pode ser verlftçado no endereço eletr6n!co bttp:llwww.in.gov:bli~.bnnl. Documento assina.do digitalÓlente-eonf9nne MP n! 2.200-2 de.2410812001, que inatitui a 
pelo c6di80 00032011112300189 _ ' InfF8estrutura de Chaves Públicas Bmsileira - ICP-BrasiL . 

,•.~ • ~~~. ~.. ,~_ •.'"'_,.,<_"."'.k" ....."'"·"~~. ~<. <="..~~."'., ..~._ 
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