
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 55/2011 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO           pág.01/01 

 

Nº identificador da licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 400782 
 

LOTE 1 – item 1.1 (único) 
Descrição Valor 

Unitário (R$) 
Aquisição de uma unidade de aparelho telefônico digital sem fio, com 
secretária eletrônica, cor preta, com: visor e manual em português,  
possibilidade de gravar mensagens pessoais (saudações), gravação 
(saudações e mensagens) de até 13 minutos, alerta de mensagens, 
garantia de 01 (um) ano. Os serviços de  assistência técnica e 
manutenção serão prestados diretamente pelo fabricante Intelbrás 
Brasil, com abertura de chamados técnicos através do nº 0800-704-
2767, com acompanhamento e solução dos chamados sendo feitos pela 
TLS. Marca Intelbrás Brasil, Modelo TS40SE. 

150,00 
(cento e 

cinquenta 
reais). 

 
FORNECEDOR/ADJUDICATÁRIO: TLS INFORMÁTICA LTDA.  

CNPJ:  05.689.893/0001-48 

ENDEREÇO: RUA JOSÉ AMÂNCIO FERREIRA, 142 – CONJ.02 – JD. KUABARA – 
TABOÃO DA SERRA/SP – CEP: 06753-195  
TELEFONE:  (11) 9678-0047                  FAX: (11) 4701-0421 

REPRESENTANTE LEGAL: SÉRGIO DA SILVA 

CONTATO: JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DA LUZ 

E.MAIL:  contato@tlsinformatica.com.br, antonio.luz@tlsinformatica.com.br, 
joseantonioluz@uol.com.br 

    
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: em até dez dias corridos a contar do recebimento da 
nota de empenho, com exceção do lote 2 (pasta em material plástico, silkada com 
dizeres personalizados), que será de até 20 dias úteis, incluída neste prazo a 
apresentação de amostra silkada com os dizeres do Tribunal. Deverá ser feita no 
Centro de Logística Integrada do TRT-MG, situado na Avenida Ápio Cardoso, nº 100, 
Bairro Cincão, Contagem/MG, CEP 32.371-615, devendo ser agendada por meio do 
telefone (31)  3391-1922. 

 

GARANTIA: o fornecedor fica obrigado a substituir o bem que apresente defeito de 
fabricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso, dentro do prazo de um 
ano a contar do recebimento definitivo do bem. 

 

GERENCIAMENTO pela Diretora da Secretaria de Material e Patrimônio e 
FISCALIZAÇÃO por servidor dessa mesma diretoria designado para tal, com exceção 
do lote 2 (capas em material plástico), que terá o GERENCIAMENTO pela Diretoria da 
Secretaria de Pessoal e FISCALIZAÇÃO por servidor da mesma diretoria a ser 
designado. 

 
 

BELO HORIZONTE, 
 28 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
Virginia Sampaio Costa 

Pregoeira 
 
 
 
 
 

mailto:contato@tlsinformatica.com.br
mailto:antonio.luz@tlsinformatica.com.br
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Nº identificador da licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 400782 
 

LOTE 2 – item 2.1 (único) 
Descrição Valor 

Unitário (R$)
Aquisição de 1.000 pastas em material plástico (700 unidades na cor 
preta e 300 unidades na cor azul conforme modelo), com as seguintes 
características: material plástico fosco; reforço interno de papelão com, 
aproximadamente, 3 mm de espessura; tamanho ofício; lateral (lombada) 
sanfonada, com aproximadamente 2 cm de largura; aba interna em 
plástico, com reforço de papelão e com dois furos; bolsa interna no 
mesmo material da pasta (plástico), no sentido da altura da pasta e com 
medida aproximada de 14 cm de largura; parte central, onde estarão as 
abas com os furos, com largura de 2 cm; capa com visor externo 
transparente, inferior direito, medindo aproximadamente 10 x 7 cm 
(comprimento x altura); capa “silkada”, na cor branca, caixa alta, com os 
seguintes dizeres: “Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região” (parte 
superior, Fonte Bodoni MT Poster Compressed, tamanho 36), e logo 
abaixo, centralizado: “Assentamento Individual”, Fonte Arial Narrow, 
tamanho 28. Marca AMS. 

10,00 
(dez reais) 

 
FORNECEDOR/ADJUDICATÁRIO: AMARO & SANTIAGO LTDA. 

CNPJ:  10.974.832/0001-62 

ENDEREÇO: AV. AUGUSTO DE LIMA, 1.646 – SALA 1.509 – BAIRRO BARRO PRETO 
– BELO HORIZONTE/MG – CEP: 30190-914 
TELEFONE:  (31) 3653-4871 – CEL: (31) 9758-9896 

REPRESENTANTE LEGAL: SÍDEA SANTIAGO RODRIGUES 

CONTATO: MARCELO SILVA AMARO / SÍDEA 

E.MAIL:  amaroesantiago@hotmail.com 

    
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: em até dez dias corridos a contar do recebimento da 
nota de empenho, com exceção do lote 2 (pasta em material plástico, silkada com 
dizeres personalizados), que será de até 20 dias úteis, incluída neste prazo a 
apresentação de amostra silkada com os dizeres do Tribunal. Deverá ser feita no 
Centro de Logística Integrada do TRT-MG, situado na Avenida Ápio Cardoso, nº 100, 
Bairro Cincão, Contagem/MG, CEP 32.371-615, devendo ser agendada por meio do 
telefone (31)  3391-1922. 

 

GARANTIA: o fornecedor fica obrigado a substituir o bem que apresente defeito de 
fabricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso, dentro do prazo de um 
ano a contar do recebimento definitivo do bem. 

 

GERENCIAMENTO pela Diretora da Secretaria de Material e Patrimônio e 
FISCALIZAÇÃO por servidor dessa mesma diretoria designado para tal, com exceção 
do lote 2 (capas em material plástico), que terá o GERENCIAMENTO pela Diretoria da 
Secretaria de Pessoal e FISCALIZAÇÃO por servidor da mesma diretoria a ser 
designado. 

 
 

BELO HORIZONTE, 
28 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
Virginia Sampaio Costa 

Pregoeira 
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Nº identificador da licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 400782 
 
FORNECEDOR/ADJUDICATÁRIO:  RAFTECO COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 
LTDA. 
CNPJ:  07.214.878/0001-79 

ENDEREÇO:  RUA DA BAHIA, 1.148 – LOJA 23 – CENTRO – BELO HORIZONTE/MG – 
CEP:30160-011 
TELEFONE:  (31) 3222-0307 

REPRESENTANTE LEGAL: JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CALADO SOUZA 

CONTATO: JÚLIO CÉSAR ou JOANA 

E.MAIL: joanasouza_vendas@hotmail.com  / juliocallado@bol.com.br 
    
 

LOTE 5  
 
Aquisição de etiquetas para patrimônio, com as seguintes características comuns a 
todos os itens (as demais características, distintivas de cada um, estão na descrição 
constante do item): 
- Material: alumínio nacional foto-polimerizado, com espessura de 0,30 mm;  
- Cantos arredondados; 
- Processo de fabricação: impressão fotográfica foto-polimerizada; 
- Código de barras: padrão 128 B; 
- Dígitos de informação: 5; 
- Formato do código de barras: 99999; 
- Formato da leitura humana: 99999; 
- Furos: não; 
- Auto-adesivas. 
 
Item Descrição Quanti- 

dade 
Valor 

Unitário (R$)
5.1 Dimensões: 45 x 15 mm;   

Impressos: sigla (TRT – 3ª REGIÃO), logo do cliente 
(brasão da República), código da natureza patrimonial do 
bem (10001). 

4.000 0,56 
(cinquenta e 

seis 
centavos) 

5.2 Dimensões: 40 x 13 mm;  
Impressos: sigla (TRT – 3ª REGIÃO), logo do cliente 
(brasão da República), código da natureza patrimonial do 
bem (10003). 

4.000 0,48 
(quarenta e 

oito 
centavos) 

5.3 Dimensões: 45 x 15 mm;  
Impressos: “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – PODER 
JUDICIÁRIO – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª 
REGIÃO – MG - PATRIMÔNIO”, logo do cliente (brasão da 
República), código da natureza patrimonial do bem 
(10001).   

5.000 0,56 
(cinquenta e 

seis 
centavos) 

5.4 Dimensões: 40 x 13 mm;  
Impressos: “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – PODER 
JUDICIÁRIO – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª 
REGIÃO – MG - PATRIMÔNIO”, logo do cliente (brasão da 
República), código da natureza patrimonial do bem 
(10003). 

5.000        0,48 
(quarenta e 

oito 
centavos) 
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LOTE 5  

 
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: em até dez dias corridos a contar do recebimento da 
nota de empenho, com exceção do lote 2 (pasta em material plástico, silkada com 
dizeres personalizados), que será de até 20 dias úteis, incluída neste prazo a 
apresentação de amostra silkada com os dizeres do Tribunal. Deverá ser feita no 
Centro de Logística Integrada do TRT-MG, situado na Avenida Ápio Cardoso, nº 100, 
Bairro Cincão, Contagem/MG, CEP 32.371-615, devendo ser agendada por meio do 
telefone (31)  3391-1922. 

 

GARANTIA: o fornecedor fica obrigado a substituir o bem que apresente defeito de 
fabricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso, dentro do prazo de um 
ano a contar do recebimento definitivo do bem. 

 

GERENCIAMENTO pela Diretora da Secretaria de Material e Patrimônio e 
FISCALIZAÇÃO por servidor dessa mesma diretoria designado para tal, com exceção 
do lote 2 (capas em material plástico), que terá o GERENCIAMENTO pela Diretoria da 
Secretaria de Pessoal e FISCALIZAÇÃO por servidor da mesma diretoria a ser 
designado. 

 
 

BELO HORIZONTE, 
 28 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
Virginia Sampaio Costa 

Pregoeira 
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Nº identificador da licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 400782 
 

LOTE 3 – item 3.1 (único) 
Descrição Valor 

Unitário (R$) 
Aquisição de 60 unidades de bibliocanto = suporte em “L”,  para separar 
e manter em posição vertical, livros, discos, fichas e outros, 
confeccionado em chapa 0,9 cm, com 18 cm de altura ,15 cm de largura 
e base com 11 cm, marca GM, modelo BBC. 

7,00  
(sete reais) 

 
FORNECEDOR/ADJUDICATÁRIO: COMERCIAL MAKÁRIOS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS P/ 
ESCRITÓRIO & SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ:  07.419.834/0001-85 

ENDEREÇO: RUA ARTUR ALVIM, 343 – SAGRADA FAMÍLIA – BELO HORIZONTE/MG 
– CEP: 31035-040 
TELEFAX:  (31) 3201-8952 / 3234-5538  -  CEL: (31) 8383-7676 

REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: CARLOS ALBERTO ALVES VIEIRA 

E.MAIL: ergonmobile@gmail.com ou comercialmakarios@gmail.com 

    
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: em até dez dias corridos a contar do recebimento da 
nota de empenho, com exceção do lote 2 (pasta em material plástico, silkada com 
dizeres personalizados), que será de até 20 dias úteis, incluída neste prazo a 
apresentação de amostra silkada com os dizeres do Tribunal. Deverá ser feita no 
Centro de Logística Integrada do TRT-MG, situado na Avenida Ápio Cardoso, nº 100, 
Bairro Cincão, Contagem/MG, CEP 32.371-615, devendo ser agendada por meio do 
telefone (31)  3391-1922. 

 

GARANTIA: o fornecedor fica obrigado a substituir o bem que apresente defeito de 
fabricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso, dentro do prazo de um 
ano a contar do recebimento definitivo do bem. 

 

GERENCIAMENTO pela Diretora da Secretaria de Material e Patrimônio e 
FISCALIZAÇÃO por servidor dessa mesma diretoria designado para tal, com exceção 
do lote 2 (capas em material plástico), que terá o GERENCIAMENTO pela Diretoria da 
Secretaria de Pessoal e FISCALIZAÇÃO por servidor da mesma diretoria a ser 
designado. 

 
 

BELO HORIZONTE, 
 12 DE JANEIRO DE 2012 

 
Virginia Sampaio Costa 

Pregoeira 
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