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PODER JUDICIÁRIO , 
JUSTiÇA DO TRABAL.HO 
TRISVNAL REGIONAl.. DO TRABAL.HO - 38 REGIÃO 

, ' 

PE-08/2012 - ATA'DE REGISTRO DE PREÇOS - A

Nº da Licítação.no s/te www.ncitacoes-e.com.br : 41 55 41 

, , ..- O T'ribuÍlal' Regronal 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 08/2012, cujo objeto é o' Registro de Preços de cartuchos de 
toner e cilindros de imagE;!ns, ol;>servadas as especi(icações,' os preços e, os quantitativos 
registrados, bem como as cláusulas e condições estabelecidas no edital convoc?ltório de fls. 
39/56 e constantes da proposta comercial. de f.166/167, 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 , 

FORNECEDOR: MP DE OLIVEIRA ME ,
 

,

CNPj: 14.800.265/0001-89 I' 

, ENDEREÇq: Rua Tinguis,96 - Vila Goes -::- CEP - 860026·200 .,... Londrina/PR 

TELEFAX:-(43) 4052-9050 
, 

REPRESENTANTE LEGAL: Marcelo dos Santos Nogueira - ~.ontato ~ilton Pereira de 
- _. 

Olivéira INovo,endereço vide verso -----;
E.MAIL: mp_pi@hotmail.com .-

, 

3.1 

D~scrição 

Cartucho para impressor:-a Samsung. Laser 
ML3471ND-MLD3470B. 
Original da marca Samsung 

Quantidade 
registrada 

200 
. unid"ades 

,Valor Unitário' 
(R$) 

, 178,25 (cento e 
setenta e oito' . 
reais e vinte e 

cinco centavos) 

PRAZO DE eNTREGA: "O prazo entrega é de até 30 (trinta) dias corridõs, a contar do 
recebim~nto da nota de em enho. 

LOCAL DE ENTREGA:' centro de Logística Integrada do TRT/MG, ~ituado na Averida Apio 
- Cardoso, nº 100, bairro, Cíncão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. A~ENDAR entrega pelo, nº 

(31) 3,391-192-2. . I 

ALlDADE' E GARANTIA: O prazo de. validade' deverá estar estampado individualmente na 
mbalage1Jl original do produto. o fornecedor ficÇl obrígado a substítuir o bem qUe apresente 
efeito 'de Jabricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso, dentro do prazo' 
e um ano a contar do recebimento definitivo do bem. 

\ . 

IGI:RENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: pela Diretoria da Secretaria de Màterial e Patrimônio. 

lGENCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até . 12013. 

Belo Ho~izoÍlte,~ de _--k-"'""'F=--.,-_.....,...de 2012. 

MP DE OLIVEIRA - ME 
Marcelo dos ~ntos N.gu~i,t1 

RG: 8.35U68·9 SSP/PR ' 

, , 
___. "~ , ,~~ __'"~;;;.~~~ .""LO,.·_""_~_.. ·,,,.= ,.~,.....,<>;.~,""'''_.''"'''...."" 
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)- Rua Antonio Niero, 196 - sala 02 - B. 
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PODER JUDlCIÁRlà 
JUSTiÇA DO TRABALHO. , 

'TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,. 38 REGIÃO 

PE-08/2012 - ATADE REGISTRO DE PREÇOS - B 

N9 da Licitação no sitewww.licjtacoes-e.com.br:: 41 5541 

O Tribunal Regional do TrabalhÇ) da 3a 'Região e a empresa abai)Co qualificada, por. 
seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico " 
08/2012, cujo objeto é o Registro de Preços decártuchos de toner e cilindros de imagens, observadas as . 
especificações, os preços e os quantitativos registrados, bem. como as cláusUlas e condições 
estabelecidps no 'edital convocatório de fls. 39156 e constantes da proposta comercial de f.348/350, 
constituindo-se esta ata' em' documento vinculativo e obrigacional às ' partes, conforme regras • 
estabelecidas no Decreto nO 3.931, de 19/09/2001. A present~ Ata terá 'a validade de, 1 (um) anó, 
- d ' ,.conta o a partir da sua assinatura., 

/ 

FORNECEDOR: MP DE OLIVEIRA ME . 
-, 

,C~PJ: 14.800~26S/0091-89 , 
/ENDEREÇO: Rua Antonio Niero, 196 - sala 02- B. Jardim
 

Esperança - Londrin~:'PR - CEP: 86.046-610
 . . ' . \ 

, .TELEfAX: (43) 40S2-90S0 
REPRESENTANTE LEGAL: Marcelo dos Santos Nogueira.:. ContatõMiltQn P. Oliveira 
E.MAIL: mp pi@hotmail.com , 

Item 
Descrição ' 

'Quantídade 
registrada 

Valor Unitário (R$) 

Cartucho, para imp~essora Xerox Phaser 3150 
109R00747.- 5.000 páginas 
Ori inàl da arca XEROX 

80 
u.nidades 

R$196,00 (cento e 
noventa e seis reais) 

2.J Cartucho para impressora 
10.000 páginas, ML 2550DA. 
Original'da marca Samsung 

Samsung 2551 N, 
100 

,unidades 

R$164,50 (cento e 
sessenta e quatro 
reais,e cinqüenta 

, centavos 

PRAZO DE.ENTREGA: .0 prazo entrega é de 'até'30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da 
notada em enho. ' . 

LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada do TRT/MG, situado na Avenida Apio Cardoso, n 
100, bairrQ Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AG,ENDAR entrega.pelo n° (31) 3391-1922. 

, . 
AlIOÁOE E GARANTIA: O pra,zo de val,idade deverá estar estampado individualmente na embalagem 
riginal do produto. O fomecedor fica obrigado a substituir o bem que apresente def~ito de fabricação ou 
ue-se mostre elTLcondições inadequadas ao uso: dentro do'prazo de um ano a contar do recebim'ento 
efinitivo do bem. ' 

IGERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: pela diretoria da Secretaria de Material e Patrimônio. 

IG 

MP DE OUVEIRA - ME 
Marcelo dos Santos Nogueira 

RG:8.3S8.1~-9'SSPIPR 

12013. 
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PODER JUDIC,IÁRIO(- _ c;'" '" 
JUSTiÇA DO TRABALHC)'" 
TRIBUNAL ,REGIONAL DO TRABALHO - 3a REGIÃO 

PE-08/201~ - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - D,. 

NQ da licitação nO,site www.licitacoes-e.com.br ~ 41 55 41 

O Tribunal' Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa ab,aixo 
, qualificada, por seus ,representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 
referente ao Pregão Eletrônico 08/2012,. cujo objeto é o Registro de Preços de cartuchos de 
toner e cilindros ·de imagens, 9bservadas as especifiçações, '05 preços ~ os quantitativos 

.	 ~eglstrados, bem como as cláusulas e condições estabelecidas no. edital convocatório de fls. 
39/56 e constantes da proposta comerçial de fls. 5_01/502, constituindo-se- esta ata em 
documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme regras estabelecid'as n·o. Decreto 
nQ3.931. de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade deI (um) ano. contado a partir da, 
sua assinatura. -	 ' , 

,---- ---~_-:''-----:-----~---------------;----
FORNECEDOR; , Microséns Ltda: 

CNPJ: 78.126.950/0003-1'6 

ENDEREÇO: Av. JoãoiGiJalberto, 1.740 - 12 andar - Cur'itiba/PR -·CEP: 80030-001 
--------,-----1 

TELEFAX: (41) 3024-2050 , 
,-,.-'-~----~--------

'REPRE~ENTANTELEGAL: Jetro Leandro Fick (procuração à f1.508) 

CONTATO: Jetro Leandro /Luciano Tercílio Biz 

E.MAIL: licitacao@microsens.com.br 

1 Valor Unitário 
Descrição (R$) 

1-----4-:-.~1-+--cC:c:-a~rt.,-'u-c-;-h-o-cd;-e-t:-o-n-e-r-p~a-r-a-i:-m~p-r-e~s~so-r-a-m-u--olC-Ctifuncio-n-a7'I-;--'--2-;-5-0-0--.,--t--::1-::3:-;;:5:-,O~O=-(c-e-n-t-o-e---' 

-Satnsung SCX 6320F. unidadés trinta e cinco 
MARCA: Samsung. modelo SCX-6320D8., reais) 

PRAZO, DE ÊNTREGA: O prazo entrega é de até 30 (trinta) dia.s torridos, a conta~ 
recebimento da nota de em enho. -.--J 

AlIDADE E GARANTIA: O'prazo de validade deverá estarestampado individualmente na 
mbalagem original do produto.- O fornecedor fica obrigado a substituir o bem que 
presente defeito de fabricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso, 
entro do razo de um ano a contar'do recebimento definitivo do bem.' 

-IGERENClAMEr~JTO E FISCALIZAÇÃO: pela Diretoria da Se~retaria de M~t~~atr1mônio==:J 
\VIGÊNCIA DO REGI~TRO DEPREÇOS: até 04 / ('\I\.AOl/~ /2013. 

Se í'lri~onte. Dl de f\iVOU.~ de 2012. 

~~~~:e~	 ~I~~ 
Pelo Tribu ai Regional do	 ' . Pelo fornecedor 

r;:~~c~~~gÀ~r~~W~;fDim_ 
i>e~f'tTlffc;rrJ-~tdorf1'Prt:'sid~ntSl r50 

lfiT oa .<I1 Re€:iáo 
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.,REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folllas 1/1 



ti)N° 35, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 Diário Oficial da União-~ 3· /SSN /677-7069 139 " ...... 
Juízo está situado no FÓRUM Dciembargador José Dílennindo Mei 1RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
reles. QR lll, Cooj. OI, Bloco O1, Área Especial, Santa Maria/Df. 2' REGIÃO 
Dado e passado na cidade de Sanla Maria-DF, aos 20 dias do mês ·de 
fevereiro do lIDO de dois mil e treze. Eu,-. ANA GLÓRIA LACERDA EXTRATOS DE fNSTRUMENTOS CÓ."TRUUAIS 

DE MELO. Diretora SubSlitula, o sul:fserevo. . ,	 Espécie:' Contrato SCL~CT 14812012. Processo de Cessão PC

003/2003. Partes: TRT·2a Regilo e Banco do Brasil S.A., Objelo;
 

(Com prazo de ,60 dias) Cessllo de área, a título precário e oneroso. pant inslalaçllo de· um 
posto de atendimento. bancário no Fórum Trabalhista .de Diadema/SP:

Pro<. 7518-412006 Valor: remuneraçao e contntpartida segundo acordo de cooperaçi1o 
O MMI>. Juiz de Direito da la Vara Crimi~al e Tribunal do lécnica e financeira· entre o Cedente e a Cessionária. Vigência: de 

Júri de SaJ!Ia Maria -DF. IDÚlJO TEIXEIRA DA SILVA, na forma 12/12/2012..11 17JII/2014. Assinam em 12/12/2012 pelo TRT·2a Re
da Lei, ele., FAZ SABE,R a lodos/os que o presente edital virem, ou giilo: Maria DOJallce Novaes, Desembargadora Presidente, e pelo' 
dele konhecimento tiverem, '1ue, por este Juizo se prCK:essa a AçJo banco: Márcio Antonio Ferian. Procurador. 

Penal na .7518-412006. I.P.' n° 79)/2006 - 33- DP, em que figura como 
Espécie: ContraIo CCL-CT 025/2013. Processo Admillistrativo PAsentenciado: WAGNER RODRIGU~S ALVES; vulgo "Buba", bra 006/2013. Partes: TRT_2a Regilo e Comercial Brasil de Produtos 

sileiro) nascido aos 07111/1967 em BrasílialDF, filho de Domingas Varejistas Llda.-ME. Objeto: Aquisiçlo de até 08 impressoras lascr 
aodrigu<s Alves (li. 09), pdn sido DECLARADA EXTINTA A coloridas t~po II e te5pe(tivll3 instalações, confonne Ata de Registro 
PUNIBILIDADE. com fulcro DO art. 107, IV, clc art. 109, V, ambos de Preços n"029I2"012. Valor unitário: RS 15.000,00 da impressora e 
do CP, tudo conforme sentença proferida em 13 de dezembro' de 2012 RS 50,00 do serviço de inslalaçio. Vigência: de 22/01/2013 até o 
(fi. 70). E como nlo teDha sido possfvel intimá.lo(s) pessoalmente. término da garanlia dos equipamentos. As$inl!Ím em 22/0112013 pelo 
pelo presente INTIMA-()(S) da sentença mencionada. O prazo para TRT·2'" RegiAo; Maria Doraliee Novaes, Desernbargader& Presidente; 

recurso é de 05 (cinco)'dias e será conla:do a partir de 60 (sessenta) e pela fmpresa: Geral~o Antonio Leardine, procurador. 

dias da publicaçllo deste. E. para que "chegue ao conhecimento de Espécie; 10 Tenno Aditivo ao CODtratO CCL·CT 09612012. Processo 
todos e do rererido sentenciado, mandou eltpedir o presente edital, Administrativo PA-018/2012. Panes: TRT·2- RegiAo e Morpho Caros 
que será afixado no local de costume e publjeado no "Diário Oficial' do Brasil S/A. Objeto: AlteraçAo da rado &ocial p'arll Morpho do 
da UD~lo - SeçAo 3". Outrossim. fa~ saber que este Juizo esIã situado Brasil S/A. Assinam em OB/01~2013 pelo TRT-T RegiAo: Maria Do~ 

no fORUM Desem~argador José, Dilennando Meirel~ QR 2 J I, ralice Novaes. Desembargadora Presidente, e pela empresa: Marcelo 
Conj. OI, Bloco OI, Al7a Especjal, Santa MariaIDF. Dado e passado Bellini Garcia. Diretor de Marketing ,e. Vendas. 
na cidade de Santa Maria-DF, aos 20 dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil c tr~e. Eu, , ANA GLÓRIA LACERDA DE MELO, 3' REGIÃO 

.Diretora Substittlla, o subscrevo	 SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

AVISO DE ANULAÇÃO 
PREGÃO N' 112011 

Proc. 9J6-7/2()05 

(Com prazo de 60 dias) 

O Tribunal Regional do Trabalbo da Terceira Regillo informa' O MM<I. Juiz de Direito da ia Vara Criminal e Tribúnal do a anulação.. pele autoridade competente, do PG-Ol/2011, contrataçAo 
Júri de Sanla Maria -DF, IDÚUO TEIXEIRA DA SILVA, Da forma de pessoa natural para prestar serviço de leiloeiro oficial e de de~ 
da Lei, etc., FAZ SABER a todos os que o prescnte edttal virem, ou pOsll:ário, por razl)es de vícios insanáveis de legalidade no Termo d~· 
dele conhecimento tiverem, que por çste Juizo se ,processa a Açllo Referência e 'no Edital. O prazo para o recurso previsto no art. 109 da 
Penal n" 936-712005, tp n" 32/2005 • 33- or, em que figura como Ui K.666/93 lnicia~se da public~llo do presente aviso. .. ' 
sentenciado: JOSE fRANKLIN SOUZA -PEREIRA, brasileiro, Das PE-8IJ2012, Ata assinada em 31101;2013. 
cido aOs 01/10/1910, mllural de Fortaleza/CE, filho de Luis da Silva Bdo Horizonte. 20 de rc.... ~·reim de 2013 

CLÁUDIA SAMPAIO GONÇALVES ./ 
Dir.:lorJ IJJI'Pereira e de Fálima Maria de Sousa Pereira, CIRG n". 4.332.151

SSP/GO (li. 07). lendn sido DECLARADA EXTINTA A PUNI
BILIDADE. COIl;l fulcro no art. 107, iv, c/c art. 109, V, ambos do CP, . A~'ISO [)E HOMOLOGAÇAO 
tudo conforme senlença proferida em 13 de dezembro de 2012 (n. PREGf>ES ELETRÔNICOS N~ 8, 48, ~2 E 811201'2
 
92). E corno nllo tenha sido possfvel intimá-lo(s) pe~almenle, pelo
 
presente INTlMA-O(S) da sentença mencionada. Q prazo para re o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira R~gillo infonna As atas encontram-se disponibilizadas no siLe
 
CurSO é de 05 (cinc.o) dias e será conlado a partir de 60 (sessenla) dias a homologaçIo, pela autoridade competente. do PE-08l2012 (Car www.trt3.jus.br. 
da publicaçlo deste. E, para que cheguc ao conhecimento de lodos e tuchos de tenner e cilindros de imagem), do PE-4812012 (Cabos para 

eoncxllo de impressoras com interface paralela ao computador, aLra,· Bcio Hllrizont(', 20 de Icverclf'" de :013do referido senlenci~, mandóu ?llpedir o prese:D~e edital, que sef!i.. 
vés da entrada USB) do PE-52/2012 (suprimentos para impressoras , CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 

afixado. nO local de costume e publicado no "Diário Oficial da Uriíllo Okidata e HP), e "PE-81/20IZ (Papel multiuso, tamanbo A4), lodos	 Dm:lOra 
• SeçAo r. Outrossim. faz saber que este Juizo estA situado no pelo sislema Jie registro dc preços. 
FÓRUM Desc:m.b'argador José Oilennaodo Mcireles, QR 21l, Conj.	 AVISO In; REVOGAÇÃO•
01, Bloco 01. Área Especial, Santa MariaIDF. Dado e passado na Belo Húri:Lúme, 20 de fe....ereiro de 2~\l13. PREG.~O ELETRÔNICO N' 78/:012.' 
cidade de Santa Maria-DF, aos 20 dias dQ mês de fevereiro do ano de CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES , 

- O Tribunal Regional do, Trabalho da Tcrceira Regilo infonna dois mil e treze. Eu, , ANA GLÓRIA LACERDA DE MELO. Di~ . Direl(Ira ,
reIora Substitula, o subsçrevo. . a revogaçAo, pela'auloridad" COll1petenle. do PE-78/2012 - rC:l!islro d~ 

AVISO DE REGISTRO DE PRE~'OS preços de m"ierocomputadores e tenninais, por razOes de' lDteresse 
público supervenienle. O prazo para o recurso previslo no ano 109 da 

(Com prazo de 60 dias) O TribuDal Regional do Trabalho da Terceirà RegiAo, toma' Lei 8.666/93 inicia-se da publicaçllo .do presente av.iso. 
público os itens e preços dos materiais registrados DOS Pregões Ele

Prnc. 9876-2/2007	 Bdo Horizonte. 20 d~> iCv~rciro dc ~OJJlrônicos 0812012, 4&12012, S2/2012 e 81/2012 conronne resumos das 
O MM". Juiz de-Direito da la Vara CrimiDal e Tribunal do	 CLÁUDIA SAMPAIO GONÇALVES Alas abailto, váli~as por um 3!JO, • contar da data da assinatura. 

Júri dc Sanla Maria -DF, IDÚLlO TI;:LXElRA DA SILVA, na forma Diretora 

da Lei., etc.. FAZ SABER a todos os que o pn:senle edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem, que por este ~uízo se processa a AçAo DIRETORIA-GERAl!
 
Pcnal n° 9876.2/2007, IP n" 1084/2007 . 33- DP, em que figura como
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
 
senlenciado: JOACY LOPES MORAIS, brasileiro, naseido aos
 SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÓNIO
 
2!/08/1965 em BacahaVMA, filho de Ma\ias Olimpio Mon.is. e de
 
CriSlina Lopes Morais (fi. 06), tendo sido DECLARADA EXTINTA
 . EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

A PUNIBILIDADE, com fulcro no art. 107, IV,. c/c 8rt. 109, V, PRIM6IRO TERMO ADITIVO a~ conl~to 12FR071 celebrado entre 
ambos do CP. tudo conforme sentença proferida em l3 de dezembro o TRIBUNAL REGIONAL DO TR!'\BALHO DA TERCEIRA RE
de 2012 (n. 56). E corno nllo letiba, .sid~ possível iDtimá-Io(s) pes GIÃO - CNPl 01.298.583/0001-41 e a empresa CONFECÇÓ~S L.C
 
soalmente, pelo presente INTIMA-O(S) da' sentcbça mencionada. O
 E L.S.c. LTDA - EPP - CNPI 09.4lO.460ioool-2oI. OBJETO: AI

praz9 para recurso é de 05 (dDCO) dias e será contado a partir de 60
 teraçlo 40 prazo de entrega dos bonés para'30 dia, úteis, contados da 

data da aprov!lÇlo final da amostra pelo gestor do contrato, fUN

cimenlo de todos e do referido sentenciado, mandou expedir o pre


• (sessenla) dias da publicaç!o desle. E, para 'que ctlque ao conbe
DAMf;NTAÇ.iO LEGAL: An. 57. parágra[p prinleiro, ip.ciso UI, da 
Lei 8666193. Proposiçio TRTIDSCAJOOJI20lJ,· ~UP 34.66712012.senle edital, quc será aliudo no local· de ~slume e publicado no 'DATA DA ASSINATURA: 04.02.201J. SlGNATARIOS: Guilherme 

"Diário Oficial da UniilQ, - Seção 3"_ Outrossim. faz-saber que este Augusto de Araújo (pelo tontratante) e Ana Paula L.Andrade (pela 
Juízo estA sittlado no FÓRUM Desembargador José Thlermando Mei contratada). I3TAOO8 ~ SUP 4.235/2013 •
 
reles, QR 211. Conj. 01, B~loco OI. Área Especial, Sanla Maria/DF.
 
Dado e passado na cidade de Santa Maria~DF, aos 20 dias do mÇ:i de TERCEtRO TERMO ADITIVO ao contrato 09SR02-6 celebrado entre
 
fevereiro do ano de dois mil e tre:llC'. Eu, , ANA GLÓRIA LACERDA PE-48/2012, ALa assinada em 3I1QI/2013. o TRIBUNAL REGIONAL 00 TRABALHO DA TERCEIRA RE

DE MELO, Diretora Substittlta. o subscrevo. •
 A'- .M.S.. Comércio de produtos Eletrônicos Ltda.,

411000,1-54, vtncedora no lóte único. item abaixo, 

GIÃO - CNPJ O1.298.~83/000\-41 e a empresa SAMBA MÓBILE 
MULTIMÍDIA SlA - CNPJ 06.165.667/0001-20.' OBJETO: Exten>!d 
da vigê\lCia até il.02.2014_.e reajuS>lC dos valores atualmente pra. ANA GLÓRIA LACERDA DE MELO ticados para RS26.685,27. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57,

Diretora .• parágraro segundo da Le! 8666.193. Promoçllo TRT/SÇ 1I/20D, SL!P 
SubMitula 26.911/2012. DATA DA ASSINATURA. 08.02.2013. SIGNATA-

Este documento pode Jverifieado no endereço eletrônico http-:/lwww.in.gav.bo.llulcotir::idlldcJltml. Documento assinad6 digilalraente"collforme MP n! 2.200-2 de 24/08/2001, que inSlitui a
 
1"'10 códign 0003200022100139 Inrraestruturct de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 

PE-S2/2012, Ata~ A. B e C assinadas em 2011212012. 


