
PODER JUDICIÁRIO / 
JUSTiÇA DO TRABALHÓ 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

PE-33/2012, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A·" 

Nº da Licitação no site do Banco do Brasil: 43 912.3 

, O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo' 
qualifica(ja, por ,seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de 

. )Preços, referente ao Pregão Eletrônico 33/2012, cujo objeto é o Registro de Preços 
de arquivos e estantes em aço, observadas as especificações, os preços e os 

, quantitativos registrados, bem como, as cláusulas e condições estabelecidas no 
edital convocatório de fls. 24/44 e constantes da proposta comercial de fls. 103/104 e 

. f1.141, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, 
cOl1forme 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 assi~atura. 

FORNECEDOR: Comercial Lutz de Móveis Ltda. 
CNPj:.01.864.885/0001-30 
E~DEREÇO: Rua Paulo Fabiano Sales, 180 -: jardim AparecidÇl - Campinas/SP 
13068-607 

- CJ=P: 

TELEFAX: (19) 3281-1036 
, 

REPRESENTANTE LEGAL: Pamela-janaina Schamne ou Greysy I).elly Ferreira 
CONTATO: Luana 
E.MAIL: luana@scheffer.com.br 

OBJETO, QUANTIDADE REGISTRAQA EVALOR UNITÁRIO:
 

LOTE 01 

Item 
, 

Descrição / 

I 

Arquivos de aço, na cor bege, com estrutura, 
calha, carrinho, fundo, laterais e cabeça em chapa 
16 (dezesseis) USG;quatro gavetas em chapa 22 . . 
(vinte e dois) USG, com capacidade de carga de 
70 kg cada; puxadores embutidos; dotado de 
tranca automática e de dispositivo de segurança, 
qu.e permite a abertura de somente uma gaveta 
por vez; carrinho (trilho) telescópico. Marca 
Scheffer, modelo 04A. 

Quanti
dade 

Valor, 

Unitário 
R$359,28 

(trezentos e 
. cinquenta e 
nove reais e 
vinte e oito 
centavos) 

1.1 
(uni
cp) 

560 
unidades 

, 

Os arquivosdevem ser entregues: 

montados e devidamente embalados para armazenamento e futuro transporte.- , -' 

-devidamente identificados em etiqueta colada em parte visível, identificando o 

~a bri cante. 

-com s~lo identificador de cpntrole de qualidade e de garantia de ,02 ano)s contra 

defeitos de fabricação, e as seguint~s informações: da~os do fornecedor e dados da 

nota fiscal (número e data de emissão). Este selo deve estar afixado externamente. 
... contifJua ' 
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PODER JUDICIÁRIO A.:..•...·- JUSTiÇA DO TijABALHO '
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 'REGIÃO
 

...coritinuação ATA A - PE-3312012 

PRAZO DE' ENTREGA: contado a partir do recebimento da, nota de empenho e 
conforme Quadro abaixo: 

QUANTIDADE DO PEDIDO PRAZO DE ENTREGA 
Até 1,00 unidades Até 30 dias 
De 101 a 300 unidades 100 unidades - até 30 dias 

Restante.-'.do 55º ao 60º dia 
Acima de 300 unidades 100 unidades - até 30 dias 

De 101 a 300 unidades - do 55º ao 60º dia , 
De 301 a 500 unidades - do 8?º ao 90º dia 
Restante- do 115º ao 120º dia 

LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada do TRTIMG, situado na Avenida 
Ápio Cardoso, nº IDO, bairro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR 
entrega pelo nº (31) 3391-1922. 

GARANTIA: de 24 (vinte e quatro) 'meses, contra defeito de fabricação e transporte, 
contadOs a artir do recebimento definitivo. 

GERENCIAMENTO pela Diretora' da Secretaria -ôe Material e Patrimônio e 
FISCALIZAÇÃO pelo Subsecretário de Patrimônio. 

12013.[VIGENCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até 

Belo Horizonte, ~e _.Q:.~~~~_lde 2012. 

Pelo ribunal Regional do
 
Trabalho 3ª RegLão

Deoclecia Amorelli Diwr çreisy1(jfly Pmeira 

Desembarladora ~.esj.dent.dQ ComerciaIlutz deM6wis llda
 
TRT da 31 Re&ilo '- .
 CNPJ 01.864.88510001-30 
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PODER' JUDICIÁRIO~.. 
, ...... JUSTiÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL RE;GIONAL DO TRABALHO - 31i1 REGIÃO•
PE-33/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - B

)NQ da Licitação no site do Banco do Brasil: 43 91 23 

o Tribunal Regional do Trabalho' da 3i! Região e a empresa abaixo 
qualificada, por seus repre!en~antes legais. firmam a presente Ata de Registro de Preços•. 

. referente ao Pregão Eletrônico 33/2012. cujo objeto é o Registro de Preços de arquivos e ' 
estantes em aço. obse~adas as especificações, os preços e os quantitativos registrados. 
bem como as cláus'ulas e condições estabelecidas no editál convocatório de fls. 24/44 e 
COrlstantes da 'proposta comercial de fls.53/54. 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) à~no. contado a partir da sua 
assinatura. 

FORNECEDOR: R.E MÓVEIS DE AÇO LTDA 

CNPJ: 05.596.736/0001-98 
ENDEREÇO: Av. Presidente Antônio Carlos. 2.190 - Bairro Cachoeirinha - CEP.: 31.210:800 ""
Belo Horizonte-MG. -

-, 
TELEFAX: (31)3421 3829 
REPRESENTANTE LE<:JAL ,E CONTATO: TIAGO HENRIQUE CASTRO -(31) 3415-6066 - cel: 8675
1985 -

E.MAIL: remltda@terra.côm.br 

OBJETO, QUANTIDADE REGISTRADA E VALOR UNITÁRIO: 

LOTE 02 
~

~ 

-
Item 
2.1 

(úni
co) 

Valor UnitárioDescrição Quantidade 
, I R$265.00Estante de aço com 08 bandejas reguláveis. com 430 

(duzentos e as medida~ 0.90 x 2,40 x 0,40 m (largura x altura x unid~des 
se_~senta e cinco profundidade). na cor bege. Marca RE Móveis, . -
 reais)Modelo: Espectal. 

LOTE 03 , • 
Item 

.. 
Descrição 

Estante de aço com 10 bandejas reguláveis._ com 
as medidas 0.90 x 3.00 x 0,40 m (Iargur~ x altura x 
profundidade). na cor bege. Marca RE Móveis." 
Modelo: Especial. 

Quantidade Valor Unitário 
R$2E:)2,92, 

(düzentos e 
sessenta e dois 

reais e noventa e-, 
dois centavos) 

--. 

3.1 
(úni: 
co) 

160 
unidades 

As estantes devem ser entregues: 
A) desmontadas e. para cada unidade, duas embalagens ,distintas. contendo:' 

'- Embalagem nºl: -Cantoneiras e reforços em ..X.... do fundo. embalados juntos. 
. - Embalagem n22: - Instruções para montagem. passo-a-passo. com desenho ilustrativo; 

- Bandejas; - -Reforços laterais em "X"; ,- Parafusos. porcas e arruelas. 
Obs: - Do lado de fora desta embalagem deve ter uma etiqueta relacionando, todo o seu 
c.onteúdo. " " ' 

B) de'Lidamente identificadas em etiqueta colada em parte visível. identificé;lndo o fabricante. 
C) com selo identificador de controle de qualidade e de garantia de 01 ano contra d'efeitos de 

~abricação, e as seguintes informaCões: dados do forneçedor e dados da nota fiscal (número e 
data de emissão). Este selo deve estar fiXado. na parte de baixo de uma das prateleiras. 

/ 



PODER JUDICIÁRIO 
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...continuaçãa;ATA 8 - PE-3312012 

PRAZO DE ENTREGA: contado a 
Quadro abaixo:· 

QUANTIDADE DO PEDIDO 
Até 100 unidades 
De 101 a 300 unidades 

-

Acima de 300 unidades 

, 

partir do recebimento da nota de empenho e conforme 

PRAZO DE ENTREGA 
Até 30 dias 
100 unidades - até 30 dias 
Restante - do 55Q ao 60Q dia 
100 unidades - até 30 dias 
De 101 a 300 unidades - do 55Q ao 60Q dia 
De 301 a 500 unidades - do 85Q ao 90Q dia 
Restante - do 115Q ao 120Q dia' 

LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada do TRT/MG.' situado na Avenida Apio 
.Cardoso. nQ 100. bairro Cincão, Contagem/MG. CEP: 32.371-615~ AGENDAR entrega pelo nQ 

(31) 3391-1922. . 

GARANTIA: de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação e transporte. contados a partir 
do recebimento definitivo. 

, GERENCIAMENTO pela Diretora da Secretaria de Material e Patrimônio e FISCALlZAÇAO pelo 
Subsecretário de Patrimônio. 

jVJGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até riol ~2013. 

Belo Horizonte,8J de ~de2012. 

Deodecia Amorelli Dias 
De51mbal1adora Presidente do
 

TRT da 3! Região
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2.4 No rc,urso I) candidalo deverá idclllilicar somente a
 
pclu;âh de inh::rposição. vcd.,da qualquer idcnrilicaçi'io nas razões do
 
rCl.:..urso. sob pena de ni'lo conhccim..:nto. A rUndallll."1l[:::Içio ê pres

SUPOSIO pRra o conhecimento do rCClll'So. cabendo ao·candidalo expor
 
seu pedido c rcspo:l:livas fUÕCS de \forma ~cslacada. f;onron'lc su

bilerll 13.2 ..5 do,~dftal de Abcrlurll ~ TRT da l~ Região.
 

DF~FMHArUJADOR:A M.-\RIA DE LOURDES.
 
~ALLAO[RR\'
 

Pr~'\l,kn(c ri., Cl\I1lI:".'~~' d~' (\m(,;\\"(..o
 

3" REGIÃO 

1\\'1$0 N'" 1/2013 

o EltcelcnlissilllO Do.:sclllbargador Marcus Moura ·Ferreira. I" 
Vicl:-Prcsldcntc do Tnbun~l Regional do Tr·ab"alho da Y)tcgito. no 
uso de suas .!tribUlçõcs..lcgais c rcgulamcnlare' c em cumprimcnto às 
disposll;õel' conlidas no Edital regulador do certamc, FAZ SABER' 
que a COtlllSS30 Muhiprolis,sional, reunida .para anàlise d~ n:que
rinlCnlos apresentados nclos candidatos inscrilos no 'Concurso l:1ll leia, 
concorrcndo às vagéls rcscrvadéls, considcrando os rcspectivos laudos . 
l1Iêdieos c sociais daborados pelos profissionais da arca ~c saUdc·-c de 
Rccursos Humanos que inh::~ram aquela d. COJ~1issão. a lJartir da 
av·aliação à qual os n1cs1110.0; foram' submetidos, concluiu, ... una· . 
nimidtl:de de votos: ' 

a).que o candidaLo Adilson de Souza, submctido li avaliação,
 
nos lérmos do item 4.6 do Edital do concur!lO enquadra-sc nas· i;a

tegonas diSCriminadas no arl. 4" Decreto nO> 3~918JI999. com a rc~
 

dação dada pelo Dcerclll nO' 5~2961l.004, alendendo li disposiçio -con·
 
lida l)()o iJCIll 4 do Edilal do eertamc, defcrindo o ,pedido de utilizaçi10
 
d..:: prôtcse :luditiva que devera ser confcrida pdn serviço medico
 
anl..::." du lIlido ,da 1Y0va. A pró.lese sOlucnte.poderâ su usada quando·
 
houver nc\:cssidadc de comu)licaçãu verbal. Ni!o havendo neeeuidadc
 
da sua utilizal,.·.1!o, a pn'uese deverd sc-r retirada, !icando em local
 
visivel aI)!; Iiscai." da sa1<l; .
 

b) qlU:: o clllldidalo Bwno Chaves Costa. subinetido à' ava

Imçào. ·IIOS termos do ilem 4.6 do Edilal do concurso enquadra-sc nas
 
caTegorias discriminadas no arl. 4"'do Decreto nO' 3.9~X/1999. com a
 
redaçào dada pelo 'DeerCI() n" 5'.296/2004, atendcndo à disposição
 
clll,,;da no Item 4 do Editnl do ecr\alnc. deferindo o pilre..:cr da
 
Com;s.s80 muhiprofi5sionat. lendo cm vista a delit:iincia do candidato,
 
<lutorizandu o uso d..: eartcini de, ct)nhoto para a realizaçlo da Pf?
va: ... ' 

c) 4l1C o candidato tli Queiroz Lisboa. submctido à ava
liação, nos tenl10s do ileln 4.(-;· do Edital do co-ncurso cnquadra-se nas 
ealeg(lria~ drscrrminadas 110 an, 4" do ·Decreto n'· 3.928/1999, com a 
rcdaçào dada pelo Decrdo 11" 5.296/2Q04, atcndendo à disposição 
eoplida no ilem 4 do Edital do certame. deferindo o pedido de 
lralamcnto c~pceiéll panl' a reali:t..ação das provas da Etapa do2a 

Com;urso, aulori:t..ando iI uLilização do cOlnptliador 'do TRT/3a Regillo. 
\.'lllll edilor dc le:<lo. par<l digitação das respostas da prova. Ao k.,'-r
lIiino da pruva o candidnLo devcra I;;net:rrar. il1ledialamcnle <\ digitação, 
Loglil cm seguida a prOVi\ será impressa. assinada c rubricada pelo . 
candidato c -l'il·arâ sob a gUílrda da Comissão do Conç,urso. Um' 
serVidor do TRT da 3~ Região irá tranScrevcr GelmenlC ai" resposlas 
diglladas pelo candldéllo. silll\lhancamentc, se possívcl. sendo ll\JC a 
tran.'õcrição pndcni. ultrapassar o horário fi:<ado para o lcnnino da 
prova. O candidato dçverâ perlllanecer niJ sala c acompanhou at"; O 

lim da lranserição para ce;'tilicar a e:<atid~o de suas respostas Essa 
Incdida visa atender o disposto 0'0 item 9.14 do edital rcgtJJador do 

• eerltl:ll\e. que estabelece 4U~ as pro~as nào sejam Idcmi lieadas; 
d) qUIÇ o candidato Francisco dc Assis Cruz Brilo, lubmetido 

a aV<lliélção. tiOS h:::nuo~ do itCJ,ll 4,6 do Edilal do concurso e ··~m 

nbscrvãncl8 à dcLcrminaç~t1 eonlida na St;Il~lula 371 do E.gr~gio Su~ 
pcrior Tribwial de Justiça, ç,p<fl'lador de lJisi'io mOr,Jocular; 

c) que a candidata Jaqudille Gomes Mess'ias, Franco, sub
metida à avaliação, nos ler.lHos do ilem 4.6 do· Edilal do concurso c 

~l,;1ll ob~clVãncia à delel"lllinação conlida na SÍlmula 377 do Egrégio 
Superi'lr Tribunal' de 1o.<;liça, C' ponadora de visão monocular. in
dcknndo a solil"ILação da candidata para \ratamenlo especial (am
pli:.lç;}o da fontel, pois de <Jcnrdo com o parcccr medico, a ampliação 
da fonk ll:iO c condição llI,:cc~sâria para reali7..açao da prova; , 

n qt1e iI candid<Jla Jcovanc t;.';tefl:son Vilela, submctida à 
avaliação, nos lermos do iL.cm 4.6 do Edilal do concurso cnquadra-se 
na!. ealcgorias dlseriJuinadas no art.. 4". pecreto n" 3.928/1999; com a 
rcdação' dada pc!lo Decrclo ri" 5.296/2004, atcndendo li ·disposição 
eUllllda no lh::m 4 do Edjtal do ccrtalllt:,.dclcrindo o pedido da 

i) que o candidalo Marcos Anlônio Nascimenlo da Silva, 
submetido à avaliação, nOS Icnnos do Ílem 4.6 do-Edilal do concurso 
enquadra-se nas categorias discriminadas no arl.~ 4" Decrcto n'" 
3.928/1999, eom a red~ção dada pelo Decreto n" 5.296/2004, 3\l::n
d:ndo à disposição conlida no item 4 do E!.dital do cl::rtame.' in
deferindo a solicitaçi!o do eandidalO par<l tralamcnto especial de all1
pliaçllo- da prova em fonte 20, pois de acordo com o parecer medico. 
a amp1iaç~o da fonte não c condição nl::cessâria para realização da 
prova; . ,. 

j) que o candidato Paulo Cristiano Tcssaro. SUbl11Clido â 
aV'élliaç~(), f1(lS tcnilos do item 4'.6 do Edilal do concurso enqulldJ'a-sc 
nas 'Categorias discnminadas no art. 4~ Dccre\o n" 3.~2g/1999 .. cl1ll1 a 
rcdação dada. pelo DccreLo nU ,5.29612004, atcndcndo iJ' disposição 
comida no item ,4 do Edilal do certame; , ., .. 

1) que o candidato Rafael dc Almcida Martins. submetido à 
avaliação. nos lerlllOS do item 4.6 do Edilal do·coneu·rso enquadra-se 
nas calegQrias discriminadas no art. 4" Dccrelo n" 3.92B./1999. COln a 
redação dada pelo Dcc\elo n" 5.296/2004. alendendo à disposiç~o 
contida ·no item 4 do Edital do ccnanle, 

O Exçdelllissimo Desembargador I" Vice-Presidente FAZ 
SABER que, manlidas as r. dccisões da Comissão de Avaliação Mul
liprofissional e lendo crU vista o quc estabelcce- o itclu 4.6 C scguilltes 
dô- Edital r'tguJador do·certame. em consonânCia com o arl. 75. \:apUI, 
da RCioluçi!o 75/2009, do Cons~lho Nacional de "Justiça. os cano 
didalos inserilOS sob os numeros: -1910 - André Coutinho Vali Woen-o 
sei; 1971 - Ângela Marra de Almeida; 0369 ~ Guslavo PerJira Farah; 
0636 - Igor Zwicker Martins; 1681 - Lai.sc Barros Leal; 1291 - Rafael 
Ponciano Araújo Lima e 1472 ~. VinicIUS de Paula Loblein, nâo 
alendcram às exigencias cditalicia~ c passafl!io a ç.oneOITcr às vagas 
CO\1l os demais inscritos ao c~rl:tI11C, não portadores dc ddicicncia. 

Apticar-se-ão' a,· disposições contidas n6 subitem 4.64 do 
Edilal regulador do Concurso aos scgulOles candidatos: inseriçAo 
0)49 - Adilson de Souza; I g78 - Bruno Cha.ves CosIa; 1352 • Eli 
Queiroz Lisboa; 1141 - Francisco de Assis Cruz. Brilo; 1200 - la
qucline Gomes Ml:ssias franco, 1965 - kovanc Eslerenson Vilehl; 
0673 - Leandro Bctnardes Caslro Vale; 1300 ... Lconardo Rezende 
purço; 1961 • Marcos A'fl\ônio Nascimento·da Silva; 0528 ~ Paulo 
Cristiano Tt."Ssaro; 067 t ~ Rarael de Almcida Martins 

Iklo H;n"/.O::l~·. 1i d,' i:r~(·ir\l {k 2(11.1. 
MARCUS MOURA FERREIRA 

1" \~I,.~~~Pr~·::.id';l1t.; (1l; Tnbl.lnal 

SECRETARIA DE MATERIAL E PAT~IMÔ~IO 

,\\'ISOS DE 1I0MOLOG"çAO
 
PREC.Ã.O ELETr{ÔNlCü N~ :\3, 4.1 2 47/2012
 

O Tribunal Regional do Trabalho da Tcrct::ira Região ·informa
 
a ho)nologa'ção, pc\a 'autbnfladc competente. do P[ -33120 12 (arquivos
 
"eslantes de aço). do PE-4~/201.2 (111alolcs de 100\a) c do PE-47/2012
 
\carrinhos para trànSp0rll' de proccS'Sos). todos pelo sislcma de re

gis.lro. de preços.
 

rRt:G,\O ~:I.. ..,:TRÔN(:O N~ 57, 58, n E 74/2011 

. O Tribunal Regional do Trdbal,ho da Terceira Regii10 inli.lT1ua 
a honiologaç~o. pda aUlond<!dt:. competenl<::. dos SCgUilllCS pregõcs 
'e1eLrônicos: PE-57/2012 (impressora 111atricial lllonoçromalica e lita 
dc impi"es~ão), PE~58!20l2 \~crvi<t.or dc redc e unida~e cc ba.çJ;.up). 
PE:n/20 12 (licenças do MiCÍ"osoft Project Professiona1). PE- ;412012 
(cabcamcnlo estruturado, c.abos dtlricos ~ luminárias). Iodos pelo . 
sistemá de regislro dc preços. 

rREGÃO ELE'I'RÔNICO ,~' 76 C 7712012 

O Tribunaí Regional do Trabalho da Tcrceira Região 111/imub 
a h0I11~tOg8Ção, pela aUloridade competcnle, do PE-76120 I ~ (granilos, 
mármorcs, esquadrias c telhas) c' PE-77/2012 (veieulos dlVt:rsos in
e1uindo serviçã.s de a.ssiSlência lécnlca), sendo que deste o lote OI 
rcslou dcscrlo.Todos pelo sistcma dtO rcgistro de preços. 

I' I 

t'kl\! Ho:·r/~1rHe. ~ i Jç "J:~\~lro de .~O I J 
CLAUDIA SAMPAIo' GONÇALVES 

. Diretlll"<l 

A\ ISOS DE REGISTROS, DE J'REÇOS 

PE·43/20 17. Ala ~~sinada em 06112/2012. 

~~I{)O Õ~ -.400 und. Malotes. e111 lonlll, cor marron. lIl:1rca ME 

Item 1.1 -700 und - Maloles em lona, cor vt:'rde, marca ME 
142, ' 

·PE-4712012. ·Ala élssina-dn em 20/1212012 

lem 1.1 -60 und. - Ca Ji ~ oeflacionam.cnlO. ~p<lra· \ransrtOne 
de ro essa marca 
Item 2.1 -70 und. -·Ca Wô~ abasteet::dor. par" lranspone de 

rocemos marca Cr 

As atas cnCOnlranHI.~ disponibilizadas nLl sile www..lrt3.Jus.br. 
. O Tribunal Regional do Trabalho da TCTCl:lra Região, 10ma 

público os itens c preços- dos ll1éllo.:riais registrados nos Pregões Ele
trônicos 57/201-2, 5R/1011. 7211011 (' 74/2012 conlorme h:sumos dn!i 
Alas dc registro de preçps abaD;o. vâlidlts por UIll 9no. a eOlllar da 
data da assinatura. 

P[·57!2012. Ala aS~lllllda elll 27Il21201~. 

. 
PE·5X/2012. A~1 assil1élda cm 27(12l21112 

Hem 2 -100 ,und.. UJlida~c ~c baekup DA~ 72GB.. <:xtt!rna, com
~'Mt7h(f8Hl ~qu,p~ml:nlo.; o. Item I. marca HP. l11odd~ D\V27~. 

P·E.7~/2012. Ala.ilssinao:l em 2X/12/2012. 

Ata U~i~a ~ Fâlll1la Ho~o~alo A'guiar-~E. CNPJ -4.1,95t.5X3/0001T 

v ~ , r n • I 1I 1· r" r 

, 
PE-74/20f2. ALA Única assillada em 2X/1212012 

As . '8las ct.conlnllll~se. disponibili:t.,adas slle. 
www.trl3.jus.br. ,.._ •I 

" O Tribl!.l>31 Regional ~o Trab,alhn ~.a Tcrccl.ra Rl!glà~l. tOOla 
públko os ilells e preços dos 1\HIICTlélIS n::glstrAdos- noS Pregocs Ele
trôlllCos 76/2012 c 77/2012. cllflforme reSUlllOS das Alas d... registro 
de preços abai,'\,o. validéls por UlII <lno, a eonl<lr da dula da a~5i-

natura PE-7-6/2012. Alas, A c B assili;ldas ~1lI 27/121101~ 
candillala. cntrclanlo. quanto ã cnfermcira, es.ta fiearâ nl) posto mc O Tribu·nal Regional do TriJbalho. do Te-rceira Rcgitlo, lorna 

Jleo. ·ã disposição da c<lndidala •..(luando neccssano; público os itens c preços dos malcriais r~gistrados nos Pn:gl'les Ele· IAla A· DPR Com";rcl0 c Seryi~os·.Llda,. CNPJ ~(~7.I06.755/0001-
g) que o candidalo Leandro Bcrnardés' Castro. Vale.. s.ub~ trônicos 33/2012, 43/2012 c 4712012 cOflformc resumos das Alas 4 vt.'11ced r 'n lole OI itens abaiXO precos lltlllarlOS 

metido ã avaliação. no.'; lermOS do item' 4.6 do Edital do conCurso abaixo. válidas por um 3no. a contar da data da' ass-inatura. ~":I:l kÓo~ 8.000 1112 .- Grani-to 55 :'t 55cm para pi~'ill. tn.:lrca CPrata 

c-nql.ladra-sc ntls eat..:gllrias· discriminadas' no art. 4" Dccreto n° ;;;"=n::2:;:1/=1:;;1~,=~(=-}~=~/=2:;():;'2;:,=A="::;A::;:i1S;:"="='d=a;:::':;m='=2~1I~2';;'2;;()='2;;:~:;A;;':;:a:;;o;;:a;;ss;;;";;;,":;:d:;-'_ :1\~I:~~'lPr:a~OR Iri4 - Granito msot<lpo 55 x 74cm p;)rn fachada, 
~:~1~~la9:~~p~::~ã~ ~~,\~i:~ n~a~~Cl~!~O 4~e~~~~:1 ~o5~~;t~~~~~· alen- r.: • helll 1.3 - 4.flOO m2 - M nuore bisolado 55 .\ Hem JTdTa rachada. 

'. '.1) ql,lC .0 candidato Iteonard~ ~czcndc ,Durço. submetido à Ala vA -ComercieI ILU\"L d~ Móveis ~l.~a - CNPJ -OI.~64.S~~/QO01- Ala B .. Ra!lCco C:I~ércio de Ma~erial..tc Illrornlalica E·~reli.ME.-
!tell1 I.~. _ ~60 u~i~.' Arqui~os de aço. marca SchefTct, modelo 04A ~~PJ~07.214i.~~~~o.ool-79.veucedora nos lole," 02 c t)3, IIell.(t aNu·~::l~aa~~~~~~: ~~:~~~~1~1~~~~11~:.~lrl~o4fgi~~~e~~ ~~n3~~~t9~~a~:1~s~ 

rcdaçào dada pelo D'~n:Lo n" ·5.296/2004, al~ndéndo à disposição ~t~ ~ R.~. 1~~lJcis de A1~'nLt~a .- ';N~!-~~.~~RlrT6I000I-981 llel11 2.1 - 00 unido - JI~:ell~arMaa;.;i~~~~?~~~uGlo ~t~~al l"~1ll grade 
COlHida no llem 4 (lo Edit~t do certame. deferindo o- ·parecer da O 

COllllhào ll1Ulliprolissional. lendo ~11l visla a deliciência do candidato, ~Ó~'.T.II;,:3~ou~i~.c~i~tt~nlcd~ 288' com 0,8 .bandc.las. mat::ca ~E . a sa~~~~I~ f'1ax~l\.-a ... com gra~ quadriculada. 

<lIlIuriz.1ndo o ~so de. l,;í1dcira con~ çspaldar alto c mesa para canhoto. ~c!~ 1.1 - 16~ unido -.Estante de a o, eom 10 bandc-jas,.lnarca RE 111 -111 r a u~~Í1i;,TRI1(~ 0fl~tllad:l de Iibrocll11enLo, RnllH. 1.10 
pari\ a· re~li/.aç30 da pr.ova; . 

E... ie dOCUlll<;l1l0 (XloCIe SCI' verilicado 11(1 endcreço dClronico hlIP:./www.in.gov.brla~...QcLdadt::.Iull1l. Docullleulo itssmado digitalll1elllC: l;;onfonl"lc MP n! 2,2<>0-2 de 24"'O~/2001. 4uc: rllir~tui a 

pelo código Il00320130IJIOOIM tnfraestrutllra de Cha\'\."s .PUblieas Brasiki(a - ICP-Brasil.'. 


