
. PODER JUDICIARIO . .~ JUSTiÇA DO TRABALHO t _ ~ o··· /, 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIAO.\ 

PE-34/2012· ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A· 

N° da Licitação no site do Banco do Brasil : 439119 

o Tribunal Reg~onal ao Trabalho da 3ª Região- e a empresa abaixo 
qualilicada, "por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de 
Preços, referente ao Pregão Eletrônico 34/201i, cujo obje~o é o Registro de Preços de 
material de ex~pediente, observadas as especificações, os preços eos quantitativos 
registrados, bem como as cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatórjo 

'de fls. 119/133 e constantes da proposta comercial de fls. 157,constituindo-se esta 
ata . em documento' vinculativo e obrigacional às partes, conforme relgras 
estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 19/09/2001. Apresente Ata terá a.validade de 
1 (um) ano, contado a artir da sua assinatura. 

FORNECEDQR: PAPELARIA OFFI'CE BOX LTDA -ME
 

CNPj: 12.210.110/0001-61 

ENDEREÇO: Av.dt{cont~rpq, 6;5.8~ -\,funcionários - BH_MG - CEP.: .30.110~044 

TEL: (31))3347 9833 -' FAX~ (si') 32'81 6722 

REPRESENTANTE LEGAL e COr.JTATÓ~ CARLOS ANDRÉ TOLJ:NTINO ABREU 
E, MAll: oficebox88@hotmail;~Qm 

( 

, Valor Unitário (R$) 

R$l,21 
(hum real e vinte e hum 

centavos) 

Descrição 

Pasta suspensa nas dimensões 36,Ox24,O cm, 
corpo em papel cartão bege marmorizado, 
plastificado, gramátura mínimade 330gr/m2, 
cabide metálico com ponteiras. em plásticos 
(nylon) com grampo em piástico (nylon), 
etiqueta de identificação em papel branco e 
res ectiva rote ão em acetato incolor TIMPEL. 

Unid. 

unid6.1 

6.2 unid 

Pasta protetora em "L" em polipropilenó, 
espessura mínima de 0.20mm, incolor fosco, 
formato ofício ACP. 

R$0,31, . 
(trinta e Ilum centavos) 

6.3 unid 

Registrador AZ tamanho ofício (35x28x8cm 
comprimento x largura x altura) com porta 
etiqueta externa em plástico MARCARI 

R$3,00 
(três reais) 

PRAZq DE ENTREGA: O prazo entrega é de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do 
recebimento da nota de em enho. 
LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística I tegrada do TRT/MG, situado na Avenida . 
. pio Cardoso, 'nº 100, bairro Cincão,Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR 
entre a elo nº (31) 3391-1922. 
VALIDADE E 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 

d.o recebimento definitivo do bem. A substituição do bem deverá ser feita, .no prazo de até 10 (dez) 

dias, a contar da solicitação de troca e sem ônus para o Tribunal. 

1.800 

10.700 

600 
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PODER JUDIC1ÁRI0 ~ .. 
JUS1"IÇA DO TRA~ALHO' . 
TRIBUNAL REGIONAL. 00 TRABALHO - 3a REGIÃO 

, ' 
Cóntinuação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A - PE-34/2012 

GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: A presente contratação será gerenciada pela Diretora 
da Secretaria de Material e Patrimônio. e fiscalizada pelo subsecretário de almoxarifado, . 
quanto aorecebimento e distribui·ção. 

IVtGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até f) l, / ~---:/=-20=-=1C-:::3-.-----1 

~2,210 110 /0001-611
 
Inse.Est. 001.626658.0o-aO
 

PAPELARIA OFFICE BOX LTDA.
 
RUA INDIANA. N° 842
 

JAROtM AM~.ftICA - CEP 30421-379
 

L BELO HORIZONTE - MG ...J 

\.
 



PODER JUDICIÁRIO...•..~ ... .. . JUSTiÇA DO TRABALHO ". , 
"rRIBUNAL REGIONALO~:>' TRAr;JALHO .,38 REGIÃO 

PE-34t2012 - ATA DE REGIST~O DE PREÇOS - B 
~ . 

Nºda Licitação nQ ísite do Banco do Brasil: 439119 

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 34/2012, cújo objeto é o Registro de Preços de 
material de expediente, observadas as especificações, os preços e os quantitativos 
registrados, bem Corno as cláusulas e q>ndições estabelecidas no edital convocatório 
de fls. 119/133 e constántes da proposta comercial de fls. 165, constituindo-se esta 
ata . em documento vinculativo. e obrigacional às partes, conforme' regras 

. estabelE7cidas no Decreto riº 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 
1 (um) ano, contado a partir'da sua assinatura. . 

FORNECEDOR: PAPYRUS MAT~RIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 
CNPJ: 20.764.981/0001-50 ' 
ENDERE o: Rua Siderose, 1.116 --:. Caiçara - BH-MG. CEP.: 30.775-120 
TELEFAX: (31) 3415-7033 
RE,PRESENTANTE LEGAL e CONTATO: HELENO PIMENTEL PEREIRA 
E.MAIL: papyrusJpapelaria@ig.com.br 

I 
Item Unido 

Descrição Marca 
Quantidade 
registrada 

2.1 pacote 

Lacre plástico para malote (marca 
SLMG),medindo 16 em. Confeccionado em 
polipropiJelJo de alta resistência, pacote com 
100 unidades. 

SLMG 1200 
pacotes 

Valor U'litário 
(pacote) 

(R$) . 

5.79 
(i::ínco reais e 

sententa e nove 
centavos) 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo entrega é de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do 
recebimento da nota de em enho. . 
LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada do TRT/MG, situado na Avenida 

. 'pio Cardoso, nº 100, bàirro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR 
entre a elo nº (31) 3391'-1922. 

VALIDADE E GARANTIA: O fornecedor f.ica obri~ado a substituir o bem que apresente 
defeito de fabricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso, dentrn do orazo 
de um ano a contàr do recebimento defínitivo do bem. A substituição do bem deverá ser 
feita, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da solicitação de troca e sem ônus para o 
Tribunal. 

, GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO:. A presente contratação será gerenciada pela Diretora 
. da Secretaria de Mater~al e Patrimônio, e fiscalizada pelo subsecretário .de almoxarifado, 
Iquanto ao ,recebimento e distribuição, 

R/IGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até DL} ~ 12{J13. 

Belo Horizpnte,al.. de de 2012..QUÍ~ 



• 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

PE-34/2012 - ATA D~ REGISTRO DE PREÇOS - C

N° da Licitação no site do Banco do Brasil : 4:39119 

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 34/2012, cujo objeto é o Registro de. Preços de 
matérial de expediente, observadas as especificações, os preços'e os quantitativos 
registrados, bem como as cláusulas e condições estabelecidas 1)0 edital convocatório 
de fls. 119/133 e constantes dá proposta ·comercial de fI5.175, constituindo-se esta 

,	 \ ata em documento vinculativo e obrigacional' às partes, corlforme regras 
estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade'de 
1 (um) ano, contado a artir da sua assinatura. 

FORNECEDOR~ GUARDIAN COMERCIAL & SERViÇOS ,LTDA 

CNPJ: 11.135.599/0001-97
 
ENDEREÇO: Rua Shoichi Masuda, 335 - Vila Figueira - Suzano-SP. Cep.: 
OS.676-210 

FAX: '(11) -57S0-oi34 - FONE (11)474S-5707 

REPRESENTANTE LEGAL: Simon~ Teixe'ira Cruz Pellegrini 

CONTATO: DANIEL LUIS DA SILVA FERNANDES
 
E.MAIL: guárdiancomercial@guardiandistribuidora.com.br 

Item 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Unido 

Unido 

Cx 

Cx 

Unido 

Descrição 

Borracha de papelaria para' apagar
grafite, na cor branca, com capa protetora, 
que apague sem borrar ou manchar; 
retangular, medindo (2,2 x 4,3 x 1) cm {L x 
C.x A).Prazo de validade; A borracha deverá 
suportar estocagem mínima de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega, sem que 
ocorra· endurecimento ou perda das 
condições ideais de uso, 

Clipes para papéis. em aço 
galvaniúldo/niquelado, médio, número 1, 
caixa com 100 peças. 

Çllpes para papéis. em aço 
galvanizado/niquelado, 8/0 (gigante), 
caixa com 25 peças. 

Cola; IIquld'a; branca à base de acetato de 
polivinila (pva), lavável; atóxica; 
acondicionada em frasco; pesando 90 grs. 
Embalagem;, Embalada em recipientes 
plásticos. com bico I aplicador e tampa 
vedante. devendo constar a indicação 
nominal. relativa a quantidade líquida em 
unidades legais de massa, conforme Portaria 

nQ 117/92 INMETRO, bem como a data de 

Marca 

Jocar
 

Leo&Leo
 

Jocar
 

Jocar
 

Speedy 

Quantidade 
registrada 

4700 

3500 

900 

9500 

Valor Unitário (R$)
I 

0,33 . 
(trinta e três 

centavos) 

0,77
 
(setenta e sete
 

, centavos)
 

1,20
 
(num real e vinte
 

centavos)
 

0,57
 
(cinqüenta e sete 

, centavos) 

fabricaçãO- e prazo de validade ou apenas a
 
data tinal de validade, indicação do químico,
 

f-------L-------~---...L----~ 

.	 . , 
___ '_'0 ._'..__,_ ••• ~ ._'.,_"" _.o_._~·~__.__·__~ -=~__~~ --"-,-iu.><.""",,._.~""-=~,,,.,,*'~~-"-""'~_'-k.ol<~=_ ....~ :""""""'~_·_"'~ __W'~~",,__ ~ 
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• 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSrlçA DO TRAB,ALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

Continuação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -.C - PE-34/2012 

3.5 cx, 

3,6 Unid 

J 

3,7 
Unid 

3.8 
Caixa 

3.9 Unid 

Colchete n!! 11, em chapa de aço latonado, 
cóm acabamento protetor, sem bordas· 
cortantes, cabeça com' borda arredondada, 
caixa contendo ,72 unidades. na cor dourada 
ou prata, 

Umedecedor de dedos; suporte de. 
plástico, contendo 12g; tipo creme; 
composto de acido' graxo, glicóis, 
Embalagem: embalado em recipientes 
plásticos, devendo constar a indicação 
nominal, relativa a quantidade líquida em 
unidades legais de massa, bem como a data 
de fabricação e prazo de validade ou apenas 
a data final de validade, indicação do 
químico responsável. 

Estilete estreito, com lâmina, medindo 13 
cm de comprimento .. 

Grampo para grampeador de papéis, 
confeccionado em arame com seção 
retangular, medindo 26/6 mm, \ 
perfeitamente cobreado ou galvanizado, 
isento de oxidação, Embalados em caixas 
com 5.000 unidades, constando marca 
/fabricante, quantidade. 

Régua com comprimento de 30 em, de 
plástico rígido, çristal, com marcação de 
milímetros e centímetros na cor preta. 

Salenas 

1.4000 

Radex 3600 

Esfera 1000 

Kaz. 
1500 

Star. 
400 

2,43
 
(dois reais e
 

quarenta e três
 
centavos)
 

1-,35
 
(hum real e trinta e
 

cincó centavos)
 

0.19
 
(dezenove centavos)
 

1,50
 
(hum real e
 

cinqüenta centavos)
 

0,45
 
(quarenta e cinco
 

centavos)
 

Unld Marca Valor Unitário (R$)" 

5.1 

5.2 

5.3 

Unid 

Unid 

Unid Pincel (caneta) marca' texto. com tinta 
fluorescente amarela, ponta facetada, para 
traços de 1 mm para sublinhar a 4 mm para 
destacar. 

Caneta hidrográfica, ponta redonda e porosa 
com 2. mm dé diâmetro; escrita média; tampa 
plástica vedante; nas cores vermelha'-e azul. A 
quantidade éle cada cor será definida quando 
da solicitação de fornecimento. 

Pincel atô,nlco, nas cores azul e vermelha. O 
produto deverá ter corpo .anatômico. 
confeccionado em material plástico rígido, 
tampa removível, ponta de feltro, dura e 
resistente de formato retangular chanfrada. 
Espessura de traço (aproximado). Grosso 
.8.0mm. A quantidade de cada cor será definida 
quando da solicitação de fornecimento. 

1,73 

CIS 3700 
(hum real esententa 

e três centavos) 

Esfera / 0.30 
(trinta centavos) 

Permanent 11000 

Marker 

Esfera 0.53 
5600 (cinqQentae três
 

Highligher
 ~entavos) 
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'. 
PODER JUDIÇIÁRIO . 
JUSTiÇA DO TRABALHO ., 
TRIBUNAL REGIONAL DOT~B~LHO· 38 REGIÃO 

Continua'ção da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- C • PE-34/2012 

Item 
Unld Descrição Marca 

Quantidade 
registrada 

Val~r Unitário CR$) 

10.1 Unid 

Grampeador m4:!tálico de r;nesa, para 100 
folhas; para grampo 10' mm. com alavanca 
grande que facilita o manuseio, medindo 28 
cm x 7 clT) x 18 cm (base x largura x altura). 

Esfera 

New
:QP(QI-P~) 

'L-120 

200 23.50 

. , . 
PRAZO DE ENTREGA: / O prazo entrega é. de até 20 (vinte) dias corridos, a conta 
do recebimento da nota de em' enho. é • 

~OCAL DE ENTREGA: Centro.de Logística Integrada do TRT/MG, situado na' Avenida . 
. ~pio. Cardoso, ,nº 100, bairro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR 
'entrega pelo n 2 (31) 3391..1922. 

VALIDADE E GARANTIA: O fornec"edor fica obrigado a substituir o bem que apresente 

d~feitode fabricação ou que se mostre em condiçi)es inadequada's ao IJso, :dentro do prazo 
-.-, __ 'I ~ , 

de um 'ano a contar do recebimehto definitivo do bem. A substituição do bem deverá sér 

feita" no prazo de até 10 (dez) dias, á contar ,da solicitação de troca e sem ônus para' o ,.. 
Tribunal. , ' . 

,/ 

GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: A presente contratação será gerenciada pela 
Diretora da Secretaria de Material e Patrimônio, e fiscalizada pelo subsecretárjo' de
almoxarifado, Quanto ao recebimento e distribuição. 

!VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até Qtj, ~ 12013. 

Bélo Horizonte,Q~de' ~. . d,e 2012. 

eloTri nal Regional do
 
Trabalho 31 Região
 

Deoclecia AmorelliOlas -
Desembargadora P.residentlllto
 

. TRT da 3! Regilo
 
,, , 
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PODER JUDtCIÁRIO 
.. .... JUSTIÇA DO TRABALHO' '. 

TRIBUNAl- REGIONAL DO'TRABALHO - 38 REGIÃO 

PE-34/2012 - ATA DE R~GISTRO DE PREÇOS -.D ~,.-. , "~ 

Nq da Licitação no site do Bancó do·Brasil : 439119 .. 
" O Tribuna1 Regional dó Trabalho da 3ª Região ea' empresa ~baixo 

qualificada, por seus representantes legais, firmàrn apresente Ata de Registro de. 
Preços, referente ao ,Pregão Eletrônico 34/2012, cujo objeto é o Registro de Preços de 
material de expediente,' ob~ervadas as especificações, os preços e' os quantitativos 
r,egistrados, bem como as d'áusulps e condições estabelecidas no edital convQcatóriQ 

I, 
de fls. 119/133 e cqnstantes da proposta comercial de fls. 198,constituirido-se esta 

/ ata e':J1 documento. vinculativo e obrigacional às partes, conforme' regras.,'" . 

'estaberecidas no De~reto ~º 3.931, de,19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 
1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. . - 

'ATA DE REGISTRC)'DE PREÇOS - D - PE·...: 34/2012 

•
 

FORNEC6DOR: CRS COMERCrAL ELÉTRICA LTDA 

CNPJ: 07.330.696/0001-93 

ENDEREÇO:-Rua Augusto Rocha, 43 - Vila Homero - São Paulo-SP -:- CÉP: 02469-30 . 

Item Marca 
Valor Unitário (R$) pescrição 

/Unid 

Fita adesiva colorida (amarela, azul, preta, verde e
 
vermelhaf, polipropiléno, medindo 12mm x 10 m.
 . 0,47

4.1 Unid . (Quarenta e sete·A quantidade de cada cor será definida quando da
I Fitpel 6500 centavos)solicitação de fornecimento. 

Fita adesiva transparente,em, polipropileno,
4.2 Unid 0,50 

(cinqüenta centavos) \ 
medindo, 12mm x 30m. 2.700Flax 

1,55,
Fita autocolante pal:aembalagem, medindo 5cm de (hum real e Fiai 8.0004.3 Unid largura x 50 metros 'de comp~mento. transparente. cinqüenta e cinco / 

centavos) 

1,?5 
Unid (hum real e Fita adesiva crepe cor bege, 19mm x 50metros 300Flax.'I 4.4 cinqüenta e cinco 

centavos) 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo entrega é de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do 
recebimento da nota de em enhQ. 
~OCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada do TRT/MG, situado tla Avenida 

pio Cardoso, nº 100, bairro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32:371-615.' AGENDA 
entre a elo n~q31)-3391-1922:' . 
VALIDADE E GARANTIA: o fornecedor fica obrigado a substituir o bem que apresentedefeito de 

fabricação ou que se .mostre em condições inadequadas ao uso, dentro do prazo de um ano a contar 

do recebimentO',definitivo do bem. A substituição do bem deverá ser feita, no prazo de até 10 (dezf . 

.dias, a contar da solicitação de troca e sem ônus pára o Tribunal. 



" , ~ ;,- /!/ . 

PODER JllDICIARIO ." ',I, ; 
,'JUSTiÇA DO-TRAB4"'KO; . " ." ..~ , 
TRIBUNAL REGIONA(;OO-TRABALHO _38 REGIÃO 

"Continuaçà6 da "ATA DE REGISTRO DE' PREÇOS - D - PE-'34/2012 

GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO:~A présénte contratação serágerenciáda pela Diretora 
da Secretaria de Material e Patrimônio,. e, fiscaUzada pelo subsecretário de almoxarifado, 
Quanto ao recebimento edistribuição, I . ' 

[VIGÊNCIA DO REÇ;ISTRO	 DE P~EÇOS: até ~ Qt&td.Ms;;;..;:·~....--,-,/2:::..:0=-=1:.=.3..:..... _ 

. Belo H rizonte,'~de	 wJ~ d.e2012. 

J~?Ã .. crf 
, .Pelo fornece 

Trabalho3ª
Regional d 

Região C""S ('''I''''''.. 4..J *:,1.·",·:",,'10''l.~ E:1Átr' 
10 Tribuna 

n I &. 'J 

Deodecia Amm'el!i Dias 
Desembargadora Presidente dO
 

-TRT da 3t Região
 

\ . 

/ 
'oi 

_._------_._---_.~._-------	 ._-_._---'---~-'-", '''-'-;..............-..;.--'--



8.1 

PODER JUDICIÁRIO' 
JUSTiÇA DO TRABALHO 

'TRIBUNAL REGIONAL,DOTRABALHO - 38 REGIÃO. 

PE-34/2012- ATADIE REGISTRO DE PREÇOS - E· 

N° da Licitação no site do Banc;o do Brasil : 439119 

O Tribunal Regional do Trabalhada 3ª Região e a empresa .abaixo 
qualificada, porseu~ representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de 
Preços, referente ao Pregão Eletrônico 34/2012, cujo objeto é o Registro de Preços de 
material de expediente, observadas as especificações, os preços e os quantitativos 
-registrados, bem como as cláusulas -e condições estabelecidas no edital convocàtório 
de fls. 119/133 e constantes da proposta comercial de fls. 222,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 artir da sua assinatura. 

FORNECEDOR: TEVILO COMÉRCIO LTDA 
, 

CNPJ: 04.908.432/0001-56 
ENDEREÇO: Rua Paulo T.imóteo Nascimento, 351 - lj '- Bairro -Santa Cruz - Belo 
Horizonte-MG. - CEP.: 31.150-570 

TEL: (31)3491-9390 - 8880-7159 

REPRESENTANTE LEGAL e CONTATO: Ronaldo Faria Fraga 
E.MAIL: tevilObh@gmail.com 

QuantidadeItem Unid . Valor Unitário (R$) Descrição Marca 
registrada 

Lápís Pretq - corpo sextavado, grafite inteiro 
nº 2.; corpo .em madeira de reflorestamento,
 

unid
 comprovada c0f!! certificação, matéria da 
0,36carga mina grafite na cor preto; medindo no Faber (trintp e seis centavos) 10500mínimo 170mm; nome do fabricante impresso Castel1
 

na embalagem e no produto; com
 
identificação do fornecedor na embalagem.
 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo entrega é de até 20 (vinte) dias corridos, a càntar do recebimento da 
nota de em enho. \. 
LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada do TRT/MG, situado na Avenida 
'pio Cardoso, nº 100, bairro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR 
entre a elo nº (31) 3391-1922. 
VALIDADE E 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 ~ contar 
\ 

do recebimento definitivo do bem. A substituição do bem deverá ser feita, no prazo de até 10 (dez) 

dias, a contar da solicitação de troca e sem ônus para o Tribunal. 

GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: A presente contratação será gerenciada pela Diretora' 
da Secretaria de Material e Patrimônio, e fiscalizada pelo subsecretário de almoxarifado, 

uanto ao recebimento e distribui ão. .
 
IGENCIADO REGISTRO DE PRE OS: até O / /2013.
 

Belo orizonte, oJ.. de Qu..,,~ de 2012. 



• 
PODER JUDICIÁRIO 
JVSTIÇ~ DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO· 38 REGIÃO 

PE-34/2012· ATA DE REGISTRO DE PREÇO~ - F· 

N° da Licitação no 'site do Banco do Brasil : 439119 

,o Tribunal Reg'ional do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo 
qualificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata d~ Registro de 
Preços, referente ao Pregão Eletrônico 34/2012, cujo objeto é o Registro de Preços de 
material de expediente, observadas as especificações, os preços e os quantitativos 
registrados, bem como asdáusulas e condições estabelecidas no edital convocatório 
de fls. 119/133 e constantes da proposta comercial de fls. 243. constituindo-se esta 

"	 ata em documento vinculatiVo e .obrigacional às partes,' conforme' regrás 
estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 
1 (um) ano, contado a artir da sua assinatura. 

FORNECEDOR: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA, 

CNPJ: 07.266.248/0001-48
 
ENDEREÇO: Rua. Carmo.da Cachoeira, 217- 2º.andar - Salgado Filho - Belo Horizonte-
MG: Ce : 30.550-370 " 

TEl/FAX: (31) 3319 7907 . 

REPRESENTANTE LEGAL: Ronaldo Felizardo Ribeirõ 

CONTATO: Ana Paula da Silva de Oliveira 
E.MAIL: papelariaouro@ig.com.br 

Item 

9,1 

Unid 

Embalagem 
c/2 

unidades 

\ Descrição 

Lâmina de perfuração pl perfurador 
Kangaro HDp·2320 - mod.KC-320
120; embalagem com 2 'unidades, 
marca Kangaro. 

Marca, 

Kangaro 

1Munix , 

Quantidade 
registrada 

370 
. (pares) 

Valor Unitário (R$) 

90,24 
(noventa reais e vinte e 

quatro centavos) .. 

PRAZO. DE ENTREGA:' O, prazo entreg9 é de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do 
recebimento da nota de em enho. 

. LOCAL DE ENTRÉGA: Centro de Logística Integrada do TRT/MG, situado na Avenida 
'pio Cardoso, nº 100, bairro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371.-615. AGENDAR 
entre a elo nº (31) 3391-1922. 
VALIDADE E GARANTIA: O' fornecedor fica obrigado a substitu.ir o bem que apres.ente 

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. A substituição do bem deverá ser 

feita, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da solicitação de troca e sem ônus para o 

Tribunal. 

. \ 

pelo subsecretário de almoxarifado, 

/2013 . 

, j ". • ~, " 

~...~-(""'~ ..,,""""'~"'~ ........_.. ' "'"..,,""·1I..."'....""--"""1 ..........~~:w..05-~~-,-.-w•__lil_._9f....w....n~';'~t:_.,;:~.~'''"'''<.-,,·;.. ,'~.:,,-,-;,~,<,-'''''-'" 
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DIRETORIA-GERAL 
. SECRETARIA DE COORDENAÇÃO 

. ADMINISTRATIVA • 
SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMONlb 

.<VlSO 

\. PREGÃO ELETRÔNICO N' 34/2012 

- , o Tribuoa~ R'egionat do Trabalho dá Ter:cO'ita Regi40 infonna 
a homologaçllo. pera autoridade competente, ,doPE...34120.l2 (maleiial 
de expediente diversos) pelo sistema de regl5l.To de preÇos. 

Bdo Hl)dlOllle~MG. 7 de TJovembm de 2012. 
CLAUDIA SAMP~IO GONÇALVES 

-Dir~lo[r 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIAS N" .\/2012 E 4/1012 

o Tribunal Regional do Trabalho da 3- Regillo lorna pl1blico 
que realizará licitações. D8 modalidade Concorrêncra..a saber: 

C.C 03/2012 - Contralaçllo da empresa para construçAo do 
Fôrum da Justiça do Trabalho ~ Muriaé. A sessão pública será 
realizada às 14:09 bOTas do dia 13)1212012, na Rua GoiUlcucs. 1475, 

12
G 

andat.~a~2~~ ~~~~~~~o ~~ri:~~~~aM~r·a construç/lo do 
Fôrum da lwoliça do Trabalho de Montes Cla~. 

- A sessJo pública será-- realizada às 10:00 boras do dia 
13112/2012. na RDa Goitacazes. 1475. 12" andar. bairro Barro Prelo. 
Bélo Horizonte ~ MG. 

Obtençilo do edital no citado endereço Ou em 
www.trrJ..jus.br.lnform@ôesadicionais:licilacao@rrt3.jus.br. 

Belo Hnril..onte·MG, 7 de nó\"~ml>rC' de 2012. 
MANFREOO SCHWANER GONTUO 

1)ire~(lr 

Em cxerd~() 

.'\\·IS0 DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata F - Papelaria InnS?s Borge.s L~.~ O'1:PJ.- .°7.266.248/0001-48,
ycedn lX alal 

Item 9.1- 370 embalagem c/ 2 unido - Umina de perfuraçao p/ 
perfura~or Kangaro tlDP-2320 motl.K.C-320-120. lIIarca K.anga-

As atas encontraR1~se disponibilizadas no sÍle 
www.trt3.jus.br. 

Belo H0ril.ont.:-MG. ~ dc IJO\lCIll!:tr(\ dI.' ~(112 
qAUOIA SAMPAIO GONÇALVES 

Direuha 

4' REGIÃO 

EXTRATO DE DISPENSA DE UCITA'ÇÃO 

AVISO DE ADJUDICAÇ.;'O 
, PRE<;.;'O EI.ETRÔNICO N' 48/2012 

O Pn:goeiro do TRT da 4- Regiao, designado pela Portaria 
n." 3636. de 11/0612012. comunica aos interessados que, no Pregllo 
ttetrôoico 0 1 48/12, relativ'O ao Regislro de Preço:- para aquisiçllo de 
l::ordões de fibra ótiea. o objet.o foi adjudicádo à empresa Fibracem 
Teleinfonnáliea LLda. 

JOSE VALlM BFMF1('A FILHO 

,6' REGIÃo 

, EXTRATOS DE lERMOS. ADITIVOS 

f:;cJ~:~ri3;~~::~~~~~~1 ~oR~~~t~R1.~~n~~~~g~~I~ 
~ . "li ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA. PROL

1O~/1I. ESPÉCIE: Setviços de gerenciamento de frotas (combus. 
tivel). OBJETO: Prorrogação do contrato por mais 12 mese~. a partir 
de ·27.10.12. FUNDAMENTO LEGAL; Arl. 57, Inc_ n, da Lei n! 
8.666/93. DOTAÇÃOQRÇAMENTÁRIA: Elemenlos de Despesa 
3390..1Ó,Ol. 3390.30.39, 3390.39.t9 e 3390.39.25. Prótrama de Tra~ 

~~~~1~~:O:~~;~~~6i~~Ê~~;~~ç:~~:I;;a~~Sa1~~~~,~ 
DATA E ASSINATIlRA: 26.10.12. Assinam o presenle ill$lrumQlto o 
~x.mo Sr. Desembargador do TraballIo. Pn:sidente André Geon de 

,~:~~II;~~~sJ~ii!:~fiIS~a:~~~:i.o Sr.·José Luiz Gradaschi Von 

~~~~:R~~~~ :~~~:~~~ ~oR~~~t~°rt1d~~n~k~~~L~~~ 
E ADMlN1STRAÇÃO OE CONVÊNIOS !iOM .LTDA. PROC., 
lOS/li. ESPÉCIE: Serviços de gerenctamen}o de frotas (manutençllo). 
OBJETO: Prorrogaçlo do contrato por lI$I.is 12 meses. a partir de 
17.1012. FUNDAMENTO LEGAL, An. 57. Inc. 11. da Lei n' 
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Elemenlo< de Despesa 
3390.30.01, 3390.3.0.39. ~390.39.19 e 3390.39.25, Programa de Tra· 
bOlho 02.061'.0571.4256.0001".. ApreciaçAo de Causas na Justiça do' 
Trabalho. EMPENHOS: 2012NEOOO252 e 2012NE06à253. nos va· 
lores de RS 155.000,00 e RS 87.000.00. respectivamente. DATA E 
ASSINATIlRA: 26.10.12. Assin.m o presente instnnnento o E:ll.mo 
Sr. qesembargador do Trab\1lho. Presidente André Genn de As.su.nçAo 
Barros e. pela C~>Olralada....o Sr: José Luiz Gradaschi Von Helden e a 
Sra. Juliana SimJODovsk.i. \ 

Espécie: 1" Tenno Áditivo ao Contrato ~dlUinistraiivo finnado enl,"!: 
Q TRT 6" REGIÀO e AIR TECfI' COMERCIO VAREJISTA E 8ER. 
ViçoS DE AR CONDiCIONADO LTDA. ESPECIE Serviços d~' 
manutençAo preventiva e corretiva. com reposiçilo de peças e com· 
pOnenJes. em aparellIos de condicionamento de ar tipo 'split e self 
oonlàined pertencentes a este TRT. PROC.: 90/11. OBJETO~' Pr:or. • 
rogaçllo do: contrato por um período de mais 12(doze) meses. a panir 
de 03.11.12; reajuste do valor·contralual. NOVO VALOR MENSAL:-/
R$ 60.519.48. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Elemenlo de Despesa 
l390.39.l7. Programa de-Trabalho 02061b57 1425_60001 - Apreciaçao 
de Causas na Justiça do. Trabalho. EMPENHO.: 2012NEOO1019, no 
valor de RI Jl7.004•.13. Art. 57, Inc. 11. --da LeI 8.666/93 e CfálIsula 
Nona do éontrato óriginal. DATA E ASSINATU,RA:. 31.10.12. As
sinam' este instrumento o Ex.mo Sr. Desembargador do Trabalbo, 
Presidente André Gcnn dc Assunçllo 'Barros e, pela Contratada, o Sr. 
Carlos José Carneiro Júnior. 

~c~~:RS:8tl~ ;~~~tJlt;~:~sC~X;~E~dL~~~~i~~~C~ 
53/10, ESP~CJE: Serviços de manulenção. preventiva e corretiva, 
com reposiçllo de: peças. -em 03 (três) elevadores, tipo passageir? 
insíalados no EdiJicio' Sede e Anexo deste TribunaL OBJETO: Pror· 

~l~~N~~~~g~r:p~~.1~7i,sI~~~ ,tn~~ tef~ii~.::6;9~.1~\A~Õ 
OR{;AMENTÁR"IA: Elemento de De~c~ 3390.39. Programa de 
Trabalbo 02.D6l.GS71.4256.ooo1 - Apreciação de Causas na JUsJ.iça 
do Trab3lflo. EMPENHO: 2012NE000983.'l\o valor de RS 6.035,00. 
DATA E ASSINATURA: 19.10.12. Assinam o presente instrumento o 
Ex.mo Sr. Desembargador do Trabalho. l"residente André o.np de 
AssunçAo Barros e. pela ContsBlada, o Sr. Francisco das Chagas e 
Sousa Filbo. 

Espécie: 2- Teono Aditivo ao Contraio Administrativo firmado entre 
o TRT 6' REGIÃO e AlLlANZ SEGUROS S/A. ESPECIE, Seguro 
dos tr'eículos oficiais que compOem a frota deite TRT. PROC.: 20l/rt 
OBJETO: Inclusl0 de OJ(três) veículos ao coi1traw original. ~OVO 
VALOR M9ISAL, R$ 17.155,08. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
Elementos de Despesa 3390.39.58 o; 3390.39.69, Programa de Tra: 
balho 02061057142560001 - Apreciação de Causas na Justiça' do 
Trabalho. EMPENHO: 2012NEOO1007, no valor de [{S 1.000,32. 
FUNDAMENTO lEGAl: Art. 65. inciso I. alínea "b". e seu § 1<>. da 
Lei n! 8:666193. DATA. E ASSINATURA: 07.11.12. Assinam este 
inS\rumento. pelo TRT6. o EX.mo Sr..Desembargador do Trabalho. 
Pres.ideole Audíé Genn de AssunçAo Barros e. pela Contratada, o Sr 
Fernando Pacbeco de Vasepncelos Duquç. . 

Espécie: r Termo AdiLivo 110 Contrato-Ãdministra~ivD, finnado entre 
o TRT 6" REGIÃO e a HISTER HlGIENIZAÇAO E 'SERVIÇOS 
TERC~IR'ZADOS' LTDA-EP.P. ESPÊCIE: Serviç-~ gt!'rais para ~ 
tocagem e disJrib1.liçAo de materiais para este TRT. PROC.: 111)I!. 
OBJETO; ProrropçAo do contrato por mais um ano. a parti~ d~ , 
10.10.12. FUNDAMENTO LEGAL: . Art. 57. Inc. 11" da Lei n·
 
8.666193.. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Elem.nlo de Despesa
 
339Q.39.79. Programa de TrabaUio 0206-1 0571425600ÇU • Apreciação
 

PROCESSOS n! s 0OO8100.88.2012.5:04.~00: Compra DI~eta~· 
0945112-4. RESUMO DO OBJETO: forneCimento de Energia ele
trica. FAVORECIDO: Rio Grande Energia S/A~\'ALOR ESTlMft,.OO· _ 
RS 360.000,00 FUNDAMENTO LEGAL, Le, n° 8.666193. ano 24. 
inciso XXII. CRÉ~ITO: Programa de 'Tmbalho:. 000658. C1asslfi.. 

~~0~;I~:S~~~3Di~e~~~~':a~Cd~J~~ria~oL~~:i=~~~va~a~~~ 
07/1I/2012. RATIFICAÇÃO: por Maria Helena Mallmann. Presid?,. 
te, em 07/lJ/20l2. . 

EXTRAl'O DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo n' 0008296-58.2Im.5 .04.0000. CD n' 0939112-4: RESI,IMO 
DO OBJETO: ConvêniOopara lIcesso e utilizaçio do serviço de ~Ma
triculas On Line" do Registro de Imóveis da I- Zona ~c Porto Alegre. 
VALOR, sem ônus. FAVORECIDO, JOÃO PEDRO LAMANA PAI
VA. FUNDAMENTO LEGAL: ano 2S caput da Lci nO 8.666/93. 
CRtDITO: Programa dc Trabalho: 0ססoo0. Classiücaçlo: OOOOOOO~. 
RECONHECIMENTO: por Luiz Fernando Taborda Celestino, 01-' 
retor.(J-eTal, em 06111/2012. RATIFICAÇÃO: por Maria Helena Mall
mano, Prcsidente, em 0601/2012. 

DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

EXTRATO 1lI: CONTRATO 

ESPÊCIE: Tenno Aditivo Scgundo ao C·onlrato n°,55/2012.02. OB
JETO: Acréscimo de sa:rviços no \/alor de RS 9.26'3.35 c prorrogaçAo 
do prazo de execuçllo da obra em 30 dias. CONTRATANTE: Tribunal 
Regional do Trabalho daA' Regilo. CONTRATADA: Brava Co~ 
mércio Varejista. de Sislemas de Segurança Ltda.. FUNDA:MENTO 
LEGAL: Lei n! S.666/93. PRAZO DE VIGE:NClA-: A panir da data 
de assinatura. PA: OO00950-56.20}2.5.04.OOO0. VALOR: RS 
1I1.l88,87ASSlNATURA, 25/10/2012. N' DA LICITAÇÃO, CV 
04112. N' DO CONTRATO, 55/2012-02. ASSINAM, Ora. Rosane 
Seralini Casa Nova, pelo contratante, e Rodrigo BertoUo Moraes, p~la ' 
contratada. 

EXTIUTO DI[ CONVÊNfO 

ESPÉClE: Serviço: OBJETO: Doaçlo de terreno de proprie<jadc do 
município de Taquara ao Tribunal Regional do Trabalho da 4- RegiA~ 
tnedjaale reisarcimemo de:: RS 150.000.00. CONTRATANTE: Tn
bUMI Regional dQ Trabalho da 4- Regiito. CONTRATADA: Prefeitura 
Municipal de. Taquara. DATA DA ASSINATURA: j 30/10/2012.. N! 
DO CONVENíO, 106/2012. \\SSINAM, Ora. RosaDe Serafini Casa 
Nova, pelo contratante e Delcio Hugcntobler. pela contratada. 

SECRETARiA ADMINISTRATIVA. 
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGt61~1~iR~~~~~~O/2011 
Objeto: serviço de monitoramento de notí(;ias (clipping). Recebil1~en
to de proposlaS: até as li horvs do dia 22-11·20J2. por intennéd~ do 
sítio wwwlicitacoes-e.com.br. A s~o de oferta de lances tt!'rá início 
às 15 horas do mesmo dia. Edital: nos endereços eletrônicos www.li
cilacoes~e.com.br e www.trI4.jus.br. e na Coordenadoria de Licitações 
e Contratos. Av. Praia de Belas, 1432. Prédio 11I, térreo. Porto AlI:
gre/[{S. I.clefone (51) 3255-2226, das 10 às 18 horas 

Al.EXANDRE ÓOETTEMS Z.ORAfTO 
Coordcg,l.(!(,r -

$ut>stituro 

,\VISO DE ALTER,\ÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos sio TRT 4.- RE· , 
GIÀO loma pública a Retificação da Ata de Registro de Preços n! 

·31/12. decorrente do Pregão Eletrônico n! 51/12. referente à con
lrat.açi!o· de serviços d~ acessos á solução integrada de colaboraçllo e 
comunicaçi!o corporativa baseada em nuvem, para co:ngir. o valor 
registrado no ilem 1 para RS 7,87 menS1l por usuàno. ficam ra
tificadas as demafs condições da ata original. 

ALEX.ANlJRE GOETTEMS ZORAnO 
C('I)rdenador 

SUh:-!!lUh' 

Esrt!' documento pode se; verificado no endereço eletrônico bttp://www.in.goo.'.biautent:iciàldelJllnl. 
pelo c<idígo'00032012'10900235 

Documento assinado digitalmente confonne MP n f 2.200·2 de 24/08/:2001. que inSlilui a 
. ' . Infraestrutura de Chaves Públicas BGlsiJeiT<1 . rCP·Qrasil. 

. ._','---_ .. ..,,'.. 


