
PODER JUDICIÃRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO _ 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIAO 

PE- 64/2011 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° identificador da licitação no sifewww.licitacoes-e.com.br: 41 3929 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3° Região e a empresa abaixo qualificada, 
por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão 
Eletrônico 64/2011, cujo objeto é o fornecimento de impressoras coloridas, para formato A3, 
observadas as especificações, os preços e os quantitativos registrados para eventual fornecimento, bem 
como as cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatário de f. 59/85 e constantes da 
proposta comercial de f. 113, 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 1(um) ano, contado a partir da sua assinatura. 

ADJUDICATÁRIO: KfM  COMERCIAL LTDA - ME 
CNPJ: 11195432/0001-11 
ENDEREÇO: Rua Richard WaÇlner, 146 - Vista A1eÇ1re - CEP.: 80820-100 -

TElE ONE: (41) 305155 59 FAX: (41) 3051 5555 
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCYS HARTZ OGIBOWSKI BAPTISTA 

Curitiba - Paraná 

CONTATO: FELIPE BERTONCElLO 
E. MAIL: francys@comercialktm.com.br 

LOTE UNICO 

EspecificaçãoItem 

Impressoras coloridas para formato A3, conforme
 

especificações contidas no edital Iicitatário f. 59/85 e
 

proposta comercial f. 113, com o fornecimento de cartuch~
 

originais acompanhando as impressoras.
 

Marca / modelo: HP Deskjet OFFICEJET K8600
 

A Adjudicatária deverá fornecer na ocasião da entrega d~
 

produtos a documentação referente à garantia contra
 

defeitos de fabricação (conf. Termo de Garantia constante de
 

Anexo IV do edital licitatário), bem como os manuais do~
 

equipamentos.
 

Abertura de chamados p/ suporte técnicos - via Internet
 

pelo e-mail: di@comercialktm.com.br.
 

único 

Preço Unitário
 
reÇlistrada
 

Quantidade 
ReÇlistrado (R$) 

10 R$935,00 
unidades (novecentos e trinta 

e cinco reais) 

GARANTIA: 24 (vinte e quatro) meses ON-SITE, a contar do recebimento definitivo do bem e em 
conformidade com o Termo de Garantia integrante do Anexo IV do edital. 
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: de até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da Nota de 
Empenho. A entrega será no Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado à Avenida Ápio Cardoso 
nO 100, bairro Cincão, Contagem/MG, Cep: 32.371-615, no horário 9 hs às 11 hs e de 13 às 16 hs, 
devendo ser aQendada através do telefone (31) 3391-1922 
GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: Diretoria da Secretaria da Secretf11d~1 ~~4~~/d~ 01-111Informática. 

_______-12013. KTM COM VIGENClA IX) REGISTRO DE PREÇOS: 
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164 /SSN /677-7069 'Diário Oficial da União. Seçio 3 N° 129,quinta-fpira, 5 de julho de 2012 

Faz saber, ainda, que este Juízo'tem sede na Quadra Central, CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA pE SAMAMBAIA PREGÃO ELETRÓNI(:O N' 3J/2011-RP
 
Bloco B. Edifipio Fórum, Sala, '8-39'· Sobradi~bolDF. Horário de TRIBUNAL DO JUR]
 
fuDcio~ento: 12h à,s 19h. ,~ - Processo TRT/SOP n° 085/12. OlJjeto: ContrátaçAo de ernpresà para
 

Dado e passado nesta eidade de SobradinholDF, ao(s) 25 de EDITAIS DE CITAÇÃO fornecimento de açúcar. Tomamos públjea a todos, os interessados a
 
junlio de 20.12 às 17b44. eu, Jedí~1 ALves Ferreira, o subscrevo. Prazo 15 (quinie) .dias_ homologação d.a licitaÇlo na modalidade PregA0' Eletrônico n°
 

..Art.. 396~. Na respos18, o acusado poderé argüir preli- 033/12·RP relativo 80 processo em n!ferência,. sendo vencedora do
 
A Doulora G1LSARA CARDOSO BA/UlOSA FURTADO,
 lote OI a em...... MARILA,J:lGE COMÉRCIO E DlSTRJBtnOORA


~~~05eeal:~~~c~::el e~c:~~iS: ;o~: :~:d~~:r~: , Juíza de Direito, Presidente deste Tribunal do Júri da Circunscrição DE PRODUTOS AUMENTICIOS UDA, .
 
testemunhas. qualificando-as e requerendo sua intimaç4o. quando De- Judiciárié. de Samamhaia, Distrito Federal, na fonoa da lei, etc. FAZ
 

Rio de Janeir~l, 4 de julho de 2012.cessAria." ' SABER a todos os que o· presente edital virem ou dele tiverem RUBENS SEVILHA CL DE MIRANDAconhecimento que por este Juizo se processa " Açi'lo Penal n. Coordenador Substituto da CPL o Pautar OSVALDO TOVANI. Juiz de Direito da Vara 2008.09.1.000207-8. em que é denuncieda CRISTINA ILANA CAR~,
 
Criminal da Circunscriçlo Judiciária de SobradinholDF, na fotma da NEIRO. brasileira, nascida' aos 12109/1972, natural de, Barra do Cor
 RESULTAI)O'DE JÚLGAMENTO 
lei, ele. dalMA., filha de Raimundo Dias Carneiro e de Tere~inha Andrade ,CONCUR~O N' 1/2012

FAZ SABER a todos 'Os que virem este edital ou deLe ú Ramalho, incursa nas penas do ....igo Art. 121. § r. inciso IV clc art.
 
vCTCin conhecimento~ue por este Juizo se processa a Açilo Penal N° 29. caput do Código Penal. ambos do CJtB. E como aão tenha sido
 Processo TRT-SOF-040112 - Concunro-.OOll12 - Objefo: Concurso
 

possível cilá--la pessoalmente, pelo presente ClTO..A, L fim de tomar ·para criaçlo da Losomarca da Escola Judicial. ~u~~·~~~~~~5-~bDt.u:: q~: ~D~:é~~ió~~~1 F~R~~~g6 i~ conhecimento da referida Aç,lo Penal. -bem-como oferecer resposta à TomamOl p6blíco a todos os interesaados o resultado "de
 
, LIMA, brasileiro, solteiro, naseido aos 081lUJ989", natural de Tiao acusaç.lo. no prazo de 10 (dez:) dias, por escrito e subscrila por votação dos cinco trabalhos mais .~~m classificados', prevista DO MI

guálCE, CI nO 3.213.367 - SSPIpF, filho de José Joio Finne e de advogado, previamenfe 'constituído pelo acusado, cieritificando-o de bitem 7.10 do Edital. A logomarca 2 - sob o pseudônimo OLGA 
Francisca Silva de Lima, residente e domiciliado no Núcteo Rural que eventual \ inércia em responder à acusação ou llle,8ada a im BENÁRlO • foi a mais volada. com 138 votos, confonne divulgado 
Sobradinho. Chácara 40 - Sobradinho IIIDF. foi denunciado como po~ibilidade de constituif advogado. ensejará a aplica.çi'lo do disposto pela EiCOla Judicial. 
incurso Das penas do artigo 217·A, c/c artigo 71, ambos do Código no artigo· 366 do Código de Processo Penal. E para que chegue ao Informamos a todos os iI!.teressados que a sess40 pública 

" Penal. Diante da(s) tentativa(s) fruslJ'a4a(s) 4e citá-lo pessoalmente, já conhecimento de todos e da referida ré, mandou expedir o presente 
. que o acusado nlo foi encontrado no(s) endereço(s) constante(s) dos Edital, que será afixado no local de costume e publicado nh Diário da ~: :n~~~~::~.I~~~~~te~~a:e~~o~:~i~~:tj:~~~~ri~: 

autos. pelo presente edital - que tem o prazo de 15 (quinze) dias -. Justiça e Di'rio da Justiça EletrêDico. Dado e passado Delsta cidade de às lS horas. DfI $818 de sessões da Comisslb P.:nnanente de Licitaç6e:s 
(CPL), situada à .Av. Augusto Severo, 84, SO andar, na Glória. Rio de .flça o réu CITAOO da ação penal que é movida em seu .desfavor, Samambaia-DF, aos 03 de julho de 2012. Eu. José Ribeiro de Araújo. Janeiro. RJ. tVnforme denúncia- já recebida pe:1o Meril(ssimo Juiz de Direito e filho, Diretor ae Secretaria. o subscrevo de ordem da Dra. GILSARA
 

cuja cópia ser-lhe-á entregue em momento oportuno. bem como IN CARDOSO BARBOSA FURTADO - Juíza de Direi'o,
 
TIMADO PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no RU~~~ J~CjLA~X~~utE tl~~DA
 
p~ de 10 (de.z:) dias, na forma dos artisos 396 e 396-A do Código' A Doutora GILSARA CARDOSO BARBOSA FURTADO, Comdenadol' da CPL .
 
de Processo Penal. Fica. ainda. o réu advertido de que. caso oao Juíza _de Direito. Presidente deste Tribunal dcr Júri da Circunscriç!o Sub!'oilituto '
 
comp~a ou ni'lo c0':lstitua um deCensor. será. determinada a S!JSo - Judici'ria de· Samambaia, Dislrito Federal, na forma da lei, efc. FAZ
 
penslo do processo e dOl'raw prescricional, nos tcrrnós'do arti&o 366 SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem
 '3' REGIÃO •
do Código de Processo Penal. podendo o Ju~ detenninar ainda a conhecimento qu~ por este Juízo se processa a Açlo Penal n. ' ISECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMONIO"produç.lo antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o 2008.09.1.000207-8: em que é denunciada lLANA CRISTrNA CAR
caso. decretar prisi'lo preventiva, nos moldes do artigo 312 do referido NEIRO, brasileira. nascida aos 1210911972, natural de Barra ~o Ou AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
diploma legal. Para que chegue ao conbec:imeDto de todos e, no .dalMA; filha de Raimundo Dias Carneiro Terezinha And~ee de PREG.~O ELETRÔNICO N' PE-6412011
tadamente, do referido acusado. mandou.:sc pasaar este edital. que Ramalho. incursa n~ penas do artigo An. 121. § 2°, inciso IV c/c art.
 
scnt afixado no local de costume na sede'~ste ~uízo e-publicado no 29. caput do Código Penal; ambos do CPB. E como ni'lo tenha sido
 O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira RegLlo informa
 
Di'rio Oficial d8 VniAo. . , possfvel cilá·ra pessoalmente, pelo presente CITO-A, a fim de lomar a bomologaç.lo, pela autoridade competente. do ~gi'lo EIetr6nico
 

Faz saber, ainda, que este Ju[zo tem sede na Quadra Centfll.I, conhecimento da referida AçAo Penal. bem como oferecer resposta à PE-64I2011 (ImpressoraS coloridas para formato A3, marca/modelo
 
Bloco B, EdilTcio Fórum. Sala B-39 - SobradinholDF. Horá.rio de acusaçlo. no prazo de' 10 (dez) dias, por escrito·e sUMcrita por HP DeskCJet OfliceJet K,8660), pelo sislema de n:gi~_tro de preços
 I
funcionamento: 12h às 19h. . advogado, previamente constituído pele acusado. cientificando-o de 

Dado e passado nesta cidade de SobradinholDF. ao(s) 25 de que eventual i~rcia em responder à acusação ou alegada a im· Belo Horiionle·. 4 de julho de 2012.
 
junho de 2012 às 15b;34, eu, André Marcos de Olive!ra Pires, o . possibilidade de constituir advogado, ensejará a aplic~çllio do disposto CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES
 
subscrevo. no artigo 366 do Código de Processo Penal. E para que chegue ao Dit<'orJ d. SOerel.r" . J:.
 

..Art 39~A. Na resposta, o acusado poderá. argüir preli conhecimento de lodos e da referida ré. mandou expedir o presente 
minares c alegar tudo' o que Interesse à sua defesa, oferecer do Edital, que será. afixado no local de eostume e publicad~ nó Diário da: AVISO.DE PREÇqS REGISTRADO~ 4

'cumentos e· juitificaçõcs, especificar as provas pretendiiJas e 8m)lar PREGA0 ELETRONICO N ' 64/2011
 
testemunhas, qualificando-as e requC\'endo sua inlimaçlo. quando ne- ~~~~~~~~g~, :~~~i~~ ~~~::~i:~O~~~~. ~~~~~~ ~;~~:ú1:
 
cessário." • O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira ReSilo, toma Filho, Diretor de Secretaria, o subscrevo de ordem da Dra. GILSARA público os itens e preços dos materiais n:gistrado:s no ~gIo Ele

CARDOSO BARBOSA FURTADO - Juíza d_ Direito.'
 
,O Doutor OSVALDO TOVANI, Jui.z: de Du-eito dá Vara
 trônico 6412011, conforme reJlurM da ·Ata abaiXO, assmada em 

08/05/2012. válida por um ano. ' Crimin~1 da Circunscriçlo Judiciária de SobiadinholDF, na fonna da A Doutora GILSARA CARDOSO BARBOSA FURTADO.
 
lei, ele.
 Ju!za de Direil9. Presidente deste Tribunal do Júri da Circunscriç!o ~. ~. KThI ~iIol LIda-ME_ CNPJ -11.195.43110001-11. V~'1lD imic.o
 

FAZ SABER a todo~ os que vi(em este edital ou dele ti Judiciária de Samambaía, Dislr~ Federal, na fonna da lei, et<r.' FAZ
 
verem conheeimento que por este Jubo se processa a AçAo Penal.N° I~ 1..1. - 10 unid.- 1a:I~ ~oricIu- JJ:B"I (omutrl A3, ..:ornp.DIladu ClJIIIl c.-Tllebos
,SABER a todos oS que o presente edítal virem ou dele tiverem
 
2012.06.1.000416-5, oriunda do Tenno CircunstalJ,ciado n° 07/2612 conhecimento que por este Juízo se processa a Açlo Penal n.
 
iMt.tur1ldo pela 13' DPDF, em que a ré JÉsSlêA DA SILVA, b..

sileira, nascida a05. 31/01/1990. natural do Rio de Janeiro/RJ, filha de ~~~<\7JE~~7~~~:-;,~1::ua~sia:lil~~9~2~~~~ ~~~~ A ata encontra-se di~po~biliZ8da nó site www.trt3.jUI..br.
 
Expedito da Sjlva e de Maria Gilda da Silva, residente e domiciliada taleza • CE. filho de Rosimein: Alves Nascimento.. incW"SO nas penas
 
na DF-44U, CLUBE DA CRIANÇA, 2° CASA DEFRONTE ÀS do artigo Art. 12)., § r, inço IV. c/c art. ~9, capuC, ambos do €PB. E . Bel~ Hori~nte, 4 de j~lho de 2012,
 
ESCADAS - SOBRADINHO/DF. foi denunciada como incursa nas como nlo tenha sido 'possivel citá-lo pessoalmente, pelo presente CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 
penas do artigo - 28 da Lei aO 11.343.'06.. Diante da(s) tentativa(s) . CITO-O, a, frrn de tomar co.nbecimento da referida Aç.lo Penal, hem Direfor.! da Secrelaria
 
frustrada(s) -..de citá·la pessoalmente. já que a aeusada nlo foí en-/
 como ofa-ecer resposta à acusaçlo. no prazo de 10 (déz) dias, por 
contrada no(s) endcrcço(s) coftstante(s) dOi autos, pelo preS8D1e edilal escrito e subscrita por advogado. previamente constitufdo pelo acu 4' REGIÃO •
 
- qoe tem o prazo de 15 (quinze) dias -, fica a ré CITADA da açAo sado, lfíentificando-o de que eventual inércia em responder à acusaçlo DIRETOIUA-GERAL DE .cooRDENAÇAO

penal que é movida em seu desfa~or, 'onfo~e denúncia já recebida otJ alegada a impossibilidade de constituir advogado, ensejará a 'apli ADMINISTRATjVApelo Meritfssimo Juiz de Direito e cuja cópia ser·lbe·á entregue em caçlo do disposto no arti80 366 do Código de Processo Penal. E para _ SECRETARIA ADMINISTRATIVAmomento o~ô. bem como INTlMADA,..PARA APRESENTAR que chegue ao conhecimento de todos e do'reCerido réu, mandou 
RESPoSTA À ACUSAÇÃO, no p"zo de 10 (dez) dias, na forma dos eJllpedir o prel~te Edital. que será aflXado no local de costume e SERVIÇO DE UCITÂÇÕES E-CONTRATOS
 
artigOl 396 e 396-A do Código de ProceSiO Penal. Fica, 'ainda, a ré
 publicado no Diário da Justiça e Diário da Justiça E:lelrÕcic:o. Dado e
 
advertida de que, c~o 010 comPareça ou nlo ooostitua um defensor. passado nesta cidade de SamarnbaiaaDF. aos 03 de julho de 2012. Eu, RESULTADO DE JUI.GAMENTO
 
será detenninada a suspensão do prpces50 e do prazo prescricional, I CARTA.(;ONVITE N' 7/2012 ,José Ribeiro de Araújo Filho, Diretor de Secretaria, o subscrevo de
 
nos ordem d. O... G1LSARA CA,RDOSO BARBOSA FURTADo - luiza
 termos do artigo 366 do Código de ProceSiO PeIJal.. -POdendo o
 
Juiz determinar ainda- a produçAo abtecipada ~ provas consideradas
 A Comiaslo Permanente de Licitll\:ões do TRT da 4- ReSião, de Direito. .
 
u",entes e, se for o caso, decretar prislo preventiva, nos moldes dD
 designada pela Portaria n.o 4.729, de 04.10.201I.'comuníca aos in

teressados que. na Carta Convite n.o 07112, ~latíV8 à ex~uçAo deartigo 312 do referido diploma legal. Para qUiC ehegue ao conhe TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHÓ serviços para inslalaçlo de um' Posto de Atendimento Banc'no (PAB~cimento de todos e, notadamente, da referida acusada, mandou--se e serviços de reparos gerais no Foro do Trabalho de Taquara/RS. fOI
passar este edital, que serà afixado no local de costume na sede desle 1"REGIÃO 

dec.larada vencedora a licitante' Construtora Odaq l::tda. 
Juizo e publicado no Diário Oficiai da Unillio. . DIRETORI~-GERAL
 

Faz saber, ainda, que este Juízo tem sede na Quadra Ct:Dtral,
 CIRO L1IlZ STEPHANINI 
Bloco B, Edificio Fórum, S~la B-39 • SobradínholDF. Horá.rio de AVISO~ DE HOMOI.OGAÇÃO Prc.sidenlc da Comissão 
funcionamento: 1ih às 19h. ' PREGÃO ELETRôNICO N' 27/2012 - RP
 

Dado e passado nesta cidade de SobradinholDF, ao(s) 25 de
 6' REGIÃOjunho de 2012 às t5h20, eu, Jediael Alves Ferreira, o sub8CI'cvo. Proces.s.o TRT/SOf n° 064/12 - Objeto: Aquisiç.lo de copo desear

"Art 396-A. Na resposta, o, acusado poderá. argOir pr~li. tável. bormeha. caneta esferográfica, caneta· hidrográfica. marcador
 EXTRATOS DE CONTRATOS 

minares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer do hidrográfico. lápis srafite, lápis txm"acha. marcador tipo pincel, rea
. cumentos e justificações, especificar as provas pre1endidas e arrolar hastecedor e marcador quadro branco. Tomamos pública a todos os Extl1lto do Contráto Administrativo entre o TRT ~ ReSião e 

leStemUDbas, qwdificando-as e requerendo sua intimaçlo, quando ne ~interessa4os a homologaçlo da Iicitaçlo na modalidade PregAQ ~Ie TELEMAR NORTE LESTE S/A.' OBJETO: Se",iços de telefonia 
!=essário." trônico, n° 027/12. relativo ao proceSiO em referên,cia, sendo ven fIxa. PROC.: TRT6 n° 76112 (Adesão à Ata de Resistro de Preços nO 

e_dora a PARCO PAPELARIA LTDA do item 03, .. PAPELARJA 1112011, do Instituto Federal de EducâÇ~o, CiêBcia e Tecnologia da 
ANDRE, MARCOS DE OLlHIRA PIRES OFFICE BOX LTDA dos ilolls 04 e OS _ a ROSSI SUPRIMENTOS Bahia· - Reiloria, Preglo Eletrônico n" 11/201 r, Proc. n°. 

f>itetQr de Secretan:l E SERViÇOS LTDE-ME do ilem \0. 2327S.00026012011-91). MODALIDADE: PresAo ElelrÕnicolResis<ro 

Este docwoenlo pode ser v~ficado no ctJdereço eletrônico http://www.in.gov.bI1.aienlicidade.bb1ll. 
pelo <Ódigo 00032012070SOOl~ 

!Documento __ ssmado digitalmente conforme MP n! 2,200~2 d!=- 24108/2001, que institui a 
, lnfraestnttura de Chaves Púb1icas Bra~i1ei11f .:. ICP-Brasil. 
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