
. PODER JUDICIÁRIO 
.'•...:.~. JUSTIÇA-DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

, 
PE- 38/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A 

NO da Licitação no site do Banco do Brasil: 440907 
, .' . 

o Tribunal Regional do Trabalho da3a Régião ea empresa abaixo qualificada, 
por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro· de ·Preços,· referente ao Pregão 
Eletrônico 38/2012, cujo objeto é o Registro de Preços para.aquisição de refrigerador, frigobar. 
aparelho de fax, circulador desr, ventilador de coluna, fragmentadora de papel ,e calcul.adorà de . 
mesa, éonfórme especifiqações constantes no edital convocatório de. fls. 57 a 71 e constantes da 
proposta comercial de fls. 90 e 91, constituindo-se esta ata em docLlmEmto vinculativo e obrigacional 
àS'partes,çonforme regras estabelecidas no Decreto nO 3.931, de.19/09/2001. A presente Ata terá à 
validade de 1 (um) ano, çontado a partir da sua assinatura., . 

FORNECEDOR: Fernando Mauricio de Morae~ - Mf 

CNPJ: 10.422.373/0001-04 

ENDEREÇO: Av. Duque de Caxias. 3409, centro, Londrina'. PRo CEP: 86.010-190 

TEL: 43-3334.2626 FAX: 43-3334.2626 

REPRESENTANTE LEGAL e CONTATO: Fernando Mauricio de Moraes 

E.MÀIL: licitacao@moveisbra$ilia.com.br 

Item 
, Unido 

1.1 Unido 

r 

Valor UnitárioQuantidade
'Descrição (R$) . registrada 

1. 44,02 
390 LITROS: FRIGERADOR DOMÉSTICO 
- Classificação energética "A"; 
. Refrigerador tipo 01 porta,'reversível; 
- Volume interno total: 340 a 390 litros; 
- Sistema de degelo "frost-free"; 
- Ace,ssórios: cesta e grades removíveis; 
- 'TenSão 11 OV;' 
- Na cor branca; 
- Manual de instruções em português; 
~arcalModelo: Consul Facilite CRB39. 

'REFRIGERADOR TIPO 01 PORTA - 340 A 50 

" 
Assistência técnica autoriZada em BH - MG. . " 

r 

__o,. 

Item 
Unido Descrição 

Quantidade . Valor Unitário 
, 'registta~ (R$) , 

2.1 Unido REFRIGERADOR 120 LITROS 50 635,96 
REFRIGERADOR 120 L1JROS (FRIGOBAR): 
- Classificação energética "A"; 
- Capacidade: 120 litros; 
- Portareversível; 
- Controle de temperatura; ~ , 
- Gaveta de degelo e resfriamento; 
.. Acessorios': grades removíveis e cesta; 
- Tensão: 110V; r 

. - Na cor branca; 
- Manual de instruções em português; 
Marca/Modelo: Consul CRC12A 
Assistência técnica a.utorizada em Belo 
Horizonte - MG. 

PRAZ() DE ENTREGA: 05 produto~ deverão- ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos a ~ntar d. . . 
recebimento da nota de empenho. 

o , 



•
, 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO· . 
TRIBUNAL REGIONAL pO tRABALHO ~ 38 REGIÃO 

LOCAL DE ENTREGA: A,entrega deverá ser feita no Centro de Logística Integrada do TRT-MG,'situadc 

na Avenida Ápio Cardoso,. nO 100, Bairro Cincão,·Contagem/MG, CEP 32.371-615, devendo ser agendada 

por meio dos telefones, (31) 3391-1736 e 3391-1922. 

VALIDADe E GARANTIA: Os bens devem possuir garantia, contra defeitos de fabricação e transporte 
, . 

de"no mínimo, 12 meses contados a partir do recebimento definitivo. 

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇAO: A presente contratação será geren9iada pelo gestor do contrato 

a Diretora da Secretaria de Material e Patrimônio e, como fiscal, o subsecretário de patrimônio. O 

exercício da fiscalização pelo CONTRATANTE, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

IGÊNCIADO REGISTRO DE PREÇOS: até (6 1 OUhJ &RO 12013. 

--''''''='":...:.....;~;..:.....:..:lII<.-_"7"'de 2012. / 

110422373/0QO1-041' 
__ .'4 FERNANDO MAURICIO DE ~" Mf;. 

Av. Duque di CIXIu, 3409 • SobreIota ' 
Cento .. CEP 88010-190 . 

L LONDRINA - PR ~ 

I 
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Item· 
Unido 

7.1 Unido 

Descrição 

CALCULADORA ELETR NICA DE MESA 
- Visor LCD elou fluoresceQte; . 
·14 dígitos; Totalizador; Raiz quadrada; 
- GT e percentual; 
- Constante automática; 
: Contadór de parcelas; 
- Velocidade de impressão de duas linhas por 
segundo; 127 volts ou bivolt; 
-. Deverá ser entregue acompanhada de bobina e 
fit,a de impressão; , 
Marca I Modelo:Olivetti 1Logos 804B. 
Assistência técnica autorizada em Belo Horizonte 
-MG. 

Quantidade' Valor' Unitãrio 
registrada (R$) 

70 250,'00 . 

.. :,. 
PODER JUDICIÁRIO
 
JUSTiÇA DO TRABALHO.. . . ) ' .
 
TRIBUNAL REGIONAL PQTAABAJ;.HO - 38 REGIÃO
 

PE- 38/2012 .~ ATA oe,'REGISTRO 'DE PREÇOS - B ~
 
N° da Licitaçio rir, Stf8_d6 Bahco do Brasil: 440907
 

. O Tribunal Regional do T~abalho da 38 Região e a empresa abaixo qualificada, 
por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registrade Preços, referente aOPregão 
Eletrônico 38/2012, cujo objeto é O' Registro de Preços para aquisição de refrigerador, frigobar, 

_	 aparelho de fax, circulador de ar, ventilador de coluna, fragmentadora de papel e calculadora de' 
mesa, conforme espe,cificações constantes'no edital convocatório de f!~. 57 a 71 'e constantes da 
proposta comercial de fls. 134 e 135, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, conforme regras estabelecidas no Decreto nO 3.931, de .19/09t2001.A 
presente Ata terá a validade de 1 (um) ano, contado a partir da sOa assinatura. 

FORNECEDOR: REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA ' 

CNPJ: 53.617.676io005-19 

- ENDEREÇO: ROD. BR. 101 Norte Contorno, KM 280, Sala 10, C1triacica - ES. C,EP:29.158-001 

TEL: 31 - 3485.2044 
. . ..	 J' _. 

REPRESENTANTE LEGAL e CONTATO: Jurema Fernandés Brandão. Oliveira 

E.MAIL: jurema@absservico.com.br 

Item Valor Unitário Quantidade
Unido DescriÇão 

(R$)registrada 
3.1 Unido APARELHO DE FAC-SIMILE 

! 
Com as seguintes características mínimas: 
· Impressão térmica; 
· Cortador automático de papéis; 
· Alimentador automático de papéis; 
- Fone acoplado; 
- Display de cristal líquido, ou similar; 
- Função cópia; .' 
· Impressão de comprovante de transmissão; . 
· Rediscagem automátIca; 
· 110 volts ou bivolt; , 
'~Para tlSO com bobina de impressão. 
Marca 1Modelo: Brother - Modelo 275. 
Assistência técnicaautori~ada em Belo Horizonte
MG. 

440,00
50 
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JUSTiÇA DO TRABALHO' ~.. ' . .
 
TRIBUNAL REGIONAl. od TRABALHO· 38 REGIÃO
- \, ( 

PRAZO DE ENTREGA: ,Os,produtos deverão'serentreiguesem até 20 (vinte) dlas·corridos a contar do 
v , ~ > I 

recebimento dá nota de empenho. \ 

LOCAL DE ENTRj:GA: A entrega deverá ser feita no, Centro de Logística Integradá. do TRT-MG, situado 

na Avenida Ápio Cardo~o, nO 100, Bairro Cincão, Cpntagem/MG, CEP 32.371-6j 5, devendo ser agendada 

por meio dos tel~fohes(31) 3391-1736 e 3391~1922. 

VALIDADE E GARA~TIA: Os bens devem possuir garantia,,'contra oefeitos de fabricação e transporte . . 
de, no mínimo, ·12 meses contados a partir do recebimento definitivo. 

GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: A presente contratação será gerenciada pelo gestar do contrato
\,. ,~ \ 

a Diretora da Secretaria de Material e Patrimônio e, como fiscà.l, o subsecretário de patrimônio. O 
. 

~xercíc!o da' fiscalização pelo' CONTRATANTE, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade· da 

CONTRATADA. 

\
 

I 

IVIGENCIA DO~ R~GI~TRO DE PREÇOS: até 

elo l;rib nar Regional do 
Traba1ho 38 Regiiip.

DfOc:1tdllAmoreUi Dias 

OV'rUSRO /2013. 

....".i.rpdOl'l Prtildente do 
'",m~lI~ ......_.. . .... _--.. , 



PODER JUDICIÁR10 ~'~" ..
 
JUSTiÇA DO TRABA~HC;{' ~. .
 
TRIB\JNA~ REGIONA~ DÓ T~BALHO - 38 ~EGIÃO
 

PE- 3812012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - C , 

N° da licitação no site do Banco do Brasil: 440907 

o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região e à empresa abaixo qualificada, 
por se!Js representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão 
Eletrônico 38/2012, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de refrigerâdor, frigobar, 
apareloo de fax, circulador de ar, ventilador de cóluna, ·fragmentadora de papel e càlcl)ladora de 
mesa. conforme especificações constantes no edital convocatório de fls. 57 a 71 e constantes da 
proposta comercial de fls:117 a 118, 130 e 132, constituindo-se esta ata em documento vínculativo e 
obrigàcional às partes, conforme regras estabelecidas no Decreto nO 3.931, de 19/09/2001. A 
presente Ata terá a validade de 1 (um) ano, contadp a partir da sua assinatura. 

FORNECEDOR: Paschoalino &Paschoalino LTDA: ME 

CNPJ:·QO.17S.388/0001-61 

ENDEREÇO: Ruail.love 748, Sala 3, Centro. Primeiro de'Maio - PR - CEP: 86.140-000 

TEL: 43-3235.2625 e 43-3235.1914 

REPRESENTANTE LEGAL e CONTATO: Gustavo Henrique Paschoalino _-,--_'----__-:-_-j 

E.MAIL: fenixghp@hotmail.com 

Item 
Unido Desc}ição 

Quantidade 
registrada 

Valor Unitário (R$) 

4.1 Unic;t. CIRCULADOR DE AR, . tpo TORRE. 110 128,03 
. 'Com as seguintes caract~rísticas; 

- 03 velocidàdes; 
- Sistema oscilal'lte; 
- Cor predominantemente pretà, prata 
ou branca; 
- 11 OV ou bivolt; . 
- Ajustes de inclinação e velocidade; 
- Motor silencioso; 
Marca / Modelo: Ventisol / Circulador 
de ar de SOcm preto. 
Assistência técnica autorizada em 

. r 

-Belo Horizonte - MG. 

QuantidadeItem Valor Unitário (R$),Unido . Descrição ,registrada 
79,99 

- Com, no mínimo, 430 cm de 
'diâmetro; .. 
- 03 (três) regulagens de velocidade; . 
110Vou bivolt; -.Nacor branca; 
- Haste com altura mínima de 1,30 m; 
Marca I Modelo: Ventisol / VOC 40cm 
Notos Branco. 
Assistência técnica autorizada em 
Beto Horizonte - MG. 

70VENTfLADOR DE COLUNA 5.1 Unjd. 

PRAZO DE ENTREGA: Os ~rodutos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias corrides a contar d 

recebimento da notada empenho, 



• PQDER JUDICIÁRIO ~ .." 
' 
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TRIBUNAL REGIONAL, DO TRABALHO· 38 REGIAO

'Ipor meio dos telefones (31) 3391-1736 & 3391 ~ 1922.. 

VALlOADE E GARANTIA: Os bens devem possuir garantia, contra defeitos de fabri~çãoe transporte
.' I >' ' 

de, no mínimo-, 12 meses contados a partir do recebimento definitivo. 

GERENCIAME~TO E FISCALIZAÇAO: A presente contratação será gerenciada pelo gestor do contrato 
". -. \ . 

~ Diretora da, Secretaria de Material e Patrimônio e, como fiscal, o subsecretário de patrimônio.. O 

exerCício da fiscalização pero CONTRATANTE, não exéluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
, ( 

CONTRATADA. 

!VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até t6 1 oÍJ't'UBRO 12013. 

~ ._.I 

de 201'2., 

t4YO Henrique ptUdtoalino 
10. 8.895.737.1 

orizonte,!q.. de OVl\J &&0 

\ 

, ' 
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. mente. pelo prCSl;;llte edital INTIMA-SE o réu d() 'teor da .sentença, "eredietos e as provas que foram produ:!idas nos autos'. o acusado em Lei n° 1.060/50. Pu~liead8 a sentença em plenário c intimadas as 
qual seja: "A,nle,Q exposto, julgo procedente a denúncia.. para pro· companhia do enUo adoleseente WEBERTON FELIPE premeditou a parte:s. Sala das Sessões do Tribunal do Júri de Sal11ambaia·DF. aos 
nuneiar O réu~MARCIO BRAGA FERReIRA. na fonna do .art. 413 morte da vítima.parti'rldo em direçAo 8 ela já amudo, De.taca-se que 31 dias do mês de outubro do ano de 2012 (31.10.2012) às 
~o Código de Processo Penal~ para qU6 seja ele submetido a jul a premedítação e .8 dinâlnica acima I)arrada dei;l(a claro a. intensa 17hJOm' 
gamento pcnmtt:' o Tribunal do Juri da Circunseriç.lo Judiciária de vontade do reu em matar a viüma. Ademais. utilizou-se de um menor 

/
Planaltína-DF. como incurso nas penas dQ art. 121. § 2°, incisos 11 e infrator para que ambos praticassem o erime. o que deve ser re GILSARJ\ C. B. FURTADO 
IV do Código Penal (.,). P.R". Pl8naltinaIDr~ 3 de novembro. de chaçado energica.mente! pelo Estal1o. uma vez que ê do conheeimento .T Uíl..J Pn!~iclt'l' 11."
2009. Adernar Silva de Vasconcelos .. Juiz de Direito". de toGos que aos menores infratores a ~primenda é menor ã re


E para que c!:legue ao conhlXjimento de lodos e do(s) re~ primenda dos penidmenle imputáveis. Assim. esta eireunstância deve
 
ferido(s) acusado(s). mandou passar o presente edital. que seri an~ Jer analisada de fomla desfavorável ao réu~ 2) quanto à motiva~a.o do
 2' VARA CRIMINAL
 
xado no local de CQSlume e publicado no Diário Ofieial da Uni ao. crime. ante a decisão soberana do Cooselho de Sentença. o qual 

...
 
Seç.o 3. . reéoaheceU que o crime foi motivado pela torpeza, que apesar de ser .:DI1',\I. DE CITAç.~O E lNTlMAÇ,~()
 

n:pugnante. será adotado como parâmetro balizador da tipifieaçDo (C~m prazo de 15 dias.)'
 
WlJ2. Q~~~~~i~'tr~f.\~ot;e~d~~ni~:~ti~~:zE4ifi~o penal; 3) a análise das circunstâncias do erime· observa~se que o crime
 ~~~~1ru~a, s~~~ 
82, PlanahinalDF. ' foi praticado em um domingo, por volta das 13h30min, etn plena via O Do'nor MAX ABRAHÃO ALVES DE SOUZA. Juiz de 

. Dado e p~ssa~o nesta Circunsc~çIo Judiciária de Planal- pública, visto que devido ao' horirio e dia da semana em que os falos . Direito da Segunda Vara Críminal de Sania MarialDF na forma da lei. 
lino/DF, aos 24 de Janeiro de 2013. Eu, Pnsdla Alves Lima. Ditelora ocorreram há maior movimemaçllo de transeuntes, e "que o fiu--pouco etc. FAZ SABER. a todos os que o presente edital virelh ou dele 

, de Secrelaria, o subscrevo. se importou. desprezando por completÓ\ a possibilidade de al\'ejar liverem conhecilllefllO Que por e_~te Juizo sé processá a Açld Penal n° 
terceirJ? inocente. o quç deve ser analisado de fomla desfavorávet aa. 20)2.1(j.1.()()7461.8.~n.f qual é acusado o Sr{a). RONEI GUILHER

FABIO .MARTINS DE LIMA réu; "4']" o réy nao nslenta condenação lransitada em julgado, nlo ME DE FRANCA. Brasileiro•.Casado. CI N! 4.331,527-SSP/GO. 
JUlZ de Direito possuindo. assim registro de antecedentes criminais,; 

Prqlissio: MOTORISTA. Filho de Adaulo Guilhennc de França e . , S) quanto fi conduta social do acusado re!isaha·se ~tn: o 
Soeli Rosa de Pnnça. estando inC'U~o nas penás-do art. 180. capul do VARAS CRlMINAlS DE PLANALTINA	 mesmo, socialmente. apresenta comportamento voltado li prática d~
 

crimes, con.fonne se verifica n33 certidi)e$ juntadas b.s fls. 269/272.
 Código Penal. Quando procurado nos endereços constanles nos, autos. 
2' VARA CRIMINAL DE PLANALTINA nllo foi encontrado, estando, portantn. em lugar incerto c não sabido. 

em sua forma tentada. condenação pelo erime de trafico. crintc que Fica. dessa fonna. o acusado CITADO E INTIMADO para com
onde se Consteta imputaçlo de antro crime de homicídi6 qualificado 

EDIT"'L DE CITAÇÃO
 
(Com prazQ de 15 dias)
 assola a. sociedade e: desagrega familias, devendo referida circuns parecer perante e:S(e J~{zo pessoalmente ou por intermédio de ad

tância ser analisada de fonna desfltVorável ao réu: 6) a persiOna(tdade vogado cORSliluídó. para responder. 00 prazo de' 10 (dez). dias. por 
do aqJi8do. considerando o que reslou reconhecido pelo Consctb~ de escrilo. à acusaçilo que lhe 'e fcila, nos lermos do art-. 396 e seu 

COSTA. Juiz de Direito Substituto da Segunda Vara Criminal de 
EDITAL DE CI1AÇÃO - O DR. JOÃO RICARDO VIANA 

Senlcnça e as provas produzidas nos aulos. anle a dinâmica do cmne parágrafo único do CPP, fica o réu advertido que a resposta deverá ser 
demonstran} que o réu é pessoa desarrazoada c desprovida de qual veiculada por meio de advogado. E para que5hegue ao conheeimmloPlanallina.· na forma da lei .. etc. FAZ SABER a todos os que o 

presellte edital virem ou dele tiverem conhecimento q\le por este quer freio inibitório ou morai. O réu. ante as provas produzidas de todos e do ref-etido acusado. mandou pas~ar o presente edi.tal, que 
buscou 'resolver' seus conflitos à sua maneira. intitulando-se uln jus·Juizo se processa a AçJo P~nar n° 20lI.05.LOO26S0·9. oriunda do	 será afi:-.:ado 110 local de cosnime e p\lblicado no Diário Oficial da 
ticeiro que pretende fazer o q~e supõc ser justiça com as próp~asloquérito Policia! n° 3122011 instaurado pela - 16, em que o réu	 Unilo - Seçllo J. OU1JOssim. faz saber que este Juizo tem scde na QR
mIas, -invertendo valores constltucionalmenle reconhccidos; Referida JOSE LEITE PEREIRA LIMA, nascido aos 02JOliJ967, em Bras/Iia.	 211. Bloco 1, Conjunto L Fórum Des. José Dilennando Meireles.
circunstãncia deve ser analisada dc forma desfavorável ao réu; 7) filho de JOAQUIM LEITE DE LIMA e de ANA PEREIRA LIMA.	 Santa Maria-Df,'CEP: 72SII-100. O presente edital sení afixado no.
quant~ às consCQÜênci.as do crimc essas são as próprias do lipo pena! denunciado corno jncuI"SQ rias penas dos artigos 3J I (três vezes) e	 lugar de costume e publicado na fonlla da lei. correndo seu prazo a nRo vlabl!lzando análIse negativa; 8) quanto ao cOlUporr.amenlo dal41. ambos do Código Penal. Dil1J1te da(s) tentativa(s) frustrada(s) de· partir da publicaçãó, considerando·se transcorrido assim que decorvIlima. CiS8 em nada contribuiu para a ocorrência do crime, da forma,citá·lo pessoalmente. já que o acusado nlo foi cnconlrado no(s) en
como os fatos aeontcccram~ Oesta forma fixo a pena-base em 22 ram os 15 (quin'Ze) dias. DADO E PASSADO NESTA CIDADE DE

dereço(s) eOnSlanle(s) dos aIlIOS. pelo preSetlle edilal - que rem o 
(vinte e dois) anos de reclusilo. Considerando a atenuante disposta no SANTA MARIA·DF. 80(S) 21 de janeiro de 2013. O QUE CUMPRA 

prazo de 15 (qui~e).dia.9 -, fiea(m) o(s) réu(s) CITAOO(s) da pre
senle açao'penal que é movida em ,eu desfavor, conforme denúndajá art. 65, inciso I. do CÓdigo PQnal. ante a menoridade penal relativa. na fornta da lei. Eu•. fABRICIO MIRTO NOVAIS FLORENCIO. 

atenuo "a pena em OI {um) ano, fixando-a, provisori;ullent-; no pa Diretor de Secretaria. o conferi. recebida pela MM, Juíza de Direito, Ora Catarina de Macedo No
tamar de 21 (vln\e (: um) mos de recluslo. Trata-se, confonne restougueira Lima e Coma, e cuja cópia ser-lhe·á entregue em momento 
decidido pelos senhores jurados de CJ"ime de homicídio 'na sua fOnI!a M"f ABRAHAO.'Il-VEg DL SOl!ZAo""rtuoo. bem como INTIMADO PARA APRESENTAR RESPOSTA 
.t.enlada. Assim. considerando'o disposto no parágrafo únieo do an. 14	 )uil; d.: r)IJ-:lll\ESCRITA, no. pta:ro de 10 (dez), dias. na fonna do artigo 396 e 
do CP, as circunstâncias do caso concrelo. -e o ilcr eriminis percorrido. seguintes do CPP. Fica. ainda. ci réu advertido de que, caso n~o 
uma vez que o réu pralicou todos os atos e:-.:eculórios necessários à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALIlO eompareça ou nllo constitua um defensor, será detenninad" a SU.9
eonsumaç:!o do delito. o qual somenle não se concrelizou por cirpendo do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366	 )' REGIÃO 
cunstâncias totalmcnte alheias à vontade del;em eotejo com o falO dedo CPP, podendo o Juiz delenninar ainda a prodUÇão antecipada das 
a vítima do ter sido alvejada•. diminuo a pena à I/~ fix.ando·aprovas consideradas ufgenl~s e, se for o caso, decretar prisAo pre	 EXTRATO DE REGISTRO DE,PRi;;ços
definitivamente no palamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses deventiva. nos moldes' do art. 312. do referido diploma legal. E, para 
reclusJ.o por ine'lÇ,istirem OI.Itres çau~ especiai~ de aumento ou deque chegue ao éonhecilDento de lodos e, notadamente. do referido	 TRT-SQF 116/12 - PE 091/}1 - RP - Registro d'l': preços para aqui·
diminuição dt pena. CRIME DE CORRUPÇAO DE MENORESacusado. mandqu-se passar o presente edital, que será arnc:ado no	 .. siçIo de etiquetas.' .
Considcrando que·8' fundamenlaçao das cireunstâncias judiciais da (ocal dc c~srume na sede deste Juízo e p\lbHcado no DiArio Oficial 	 Espécie: Ata de Registro de Preços. ÓrgRo gerenciador: TRT·I- Re·
culpa~ilidade. antccedentes criminais. 'conduta social; personalidade:Seçllo 3. Outrossim, faz s~ber que es~e Juizo tem sede na Av. W/L2, gilo.	 . ,C(lnseqOências do cr:ime são as mesmas adolas para a fixação da pena
base ,em relaçilo ao crime de homicídio em sua fo~ma tenlada. as 

Setor Administnllivo. lote 420, fó~ Des: lú,cio Balista Aranles~ Fornecedor: TAMI'1\SCO & FREITAS COMERCIO E SERVIÇO
Bloco "B", lé.rreo. salas 81187. PlanaltinalDF. Horário de funcio LTDA-ME - Item 09 - Valor unilário: R$ 0,21 e valor global: RSadolá também para o erime de eorrupçlo de merlorn. QUilnto ànamento: 12h às 19h. Dado. e passado nesta cidade ~ PlanaltinaIDf,  810.00. .molivaçâo do crime esta não rcstou esclarecida; Quanto às cirquns


LOPES SOARES. Diretora de Secretaria. o· subscrevo. 
ao(s) ·21 de janeiro de 2013. às 15:09. Eu, ANAYRA JUREMA 

tâneias do crime observa-~ que é inerçnle ao tipo. na medida em que O inteiro'teor desta ala encontra-se dispon'ivel DO endereço eletrônico! 
o réu teria praticado um crime de homicídio em sua fonna tentada na www.trlIJus:br. 

Icompanhia de um adolescente, o que nlo seril analisado de fomla JOÃO RlCARDO VIANA COSTA 
desfavorável a ele; Ressalta-se que pllra essa modalidade delituosa Juiz d~ Dirt'it(l	 DlRETORlA·GERAL 
nada há que se falílr em çOJnponamenlO da vitima. Desta fomla. fixo 

Su~tituto 
a pena-base em 02 (dois) anos c 06 (seis). meses de recluslo. Con AVISO DE HUMOJ.,()(;Aç.\U
sid&rando a atenuante da menoridade penal, atcnuo a pena em 04 PRJ.:C,\O ELt':l'RÔNICO N~ 9Yi12 • RPCIRCUNSCRiÇÃO JUDICIÁRIA ÓE SANTA MARIA
 

TRIBuNAL DO JúRI ~~~~l~1;'~:t~)~~e~~o~: re~I::a~}~e;;~e~~~:t~m:i:~~t~2n~dt~1
 Proccsso TRT/SOF n° 194/12 - PE nG 099/12 - RP - Objelo: Aqui
do artigo 244-8 da Lei nO 8.069/90. vislo que 11 inftaç!o praticada i:iç~o de urliforrnes. Tomamos pública a todos os i!!teres.~ados a 110

EDITAL DE INTIMAÇÃO 'pelo adolescente" e pelo denunciado encontra-se incluída no rol do mologaçlo da lieitilçRo na ml;>dllidade Pregão Eletrõnico.....no 0,99/12.(Com prazo de 90 dias) artigo l'" da Lei nU 8.072/90. aumento a pena em 113 tomÀndo-à relativo ao processo em referência, sendó venccdoras as :empresas definitiva em 02 (dois) anos e 10 (d~l) meses e 20 (vinte) dias de 
FNG CONFECÇÕES UDA - EPP paro o lote 01. TRES ELOSA Doutor. GILSARA CARDOSO BARBOSA FURTADO, reclusão, à mingua de outras causas de aumenlo ou diminuição de
 

Juíz.a de DireilO, Presidenle deste Tribunal do Júri da Circunscriçlio peoa a serem considerados. Considerando que se trala de çoncurso .
 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS. LTDA p'" o lote 
Judiciária de Samambaia. Dislrito Federal, na forma da lei. ele. FAZ matcrial de crimes. anlc a mulliplicidade de ações e desígni.os au OS e WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS - L10A 
SABER a lodos os que o prcsenle edital virem ou dele tiverem tônomos. observando-se o dispoSlO no caput do art. 69 do Código para, o lote O~. 

conhecimento que por este Juizo se processa a Açao Penal n. .Pepaf. lolalizo a pena em IJ (treu) anos. 04 {quatro) meses e 20 
2009.09.1.006908-4, em Q\le é pronunciado ALESSANDRO TAVA' (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmenle em regime fe~ Rú; d,;- hnc\rn_ 24 d<:l janclw ~k 20l l 

RES LEITE. brasileiro. nascido em 13/03/1990, natural dc Brasí· cbado, de acordo com o disp?s\o no art. J3. ~ 2°. alínea "a" do CP. ERIKA MELO PEREIRA
 
lial1)F. filho de Leondas Pereira Leile e de Laurita Estevam Tavares, Considerando que f09' revogada a pris.lo preventiva do riu ti Coórdl~lIadl)ril li'l CPI
 
incurso nai penas do artigo 121. § 2". inc. I c/c anigo 14. inciso n, que depois disso o mesmo se evadiu do dislrilO da culpa. encon~
 
~mbos do Código Penal; art. 244~B.·caput do ptatuto'da Criança e \raodo-se em lugar ineeno e n~o sabido. demonstrando claramente 3'REGIÃO
 
do Adolescente:. E co~o nio tenha sido possível intimá.la pessoal que nlio' preten.de se submetcr a ordem legalmentc instituída, bem SECRETARJA DE MATERIAL E PATRIMÔNIOmente. ante o adveulo da Lei oG I 1.689" de 09 de junlló de 2008. pelo como o fato de ter praticado vários oulros crimes depois da data dos 
presente INTIMO-O da SENTENÇA proferida em Se~sao P.lenária do p~senles alllos, confonnc se verifica nas certid.ôes junradas aos au~s AVISO DE HOMOLOGAÇÃOdia 31 de outubro de 2012, pela MM<t: Juí2a de. Direito, Doutora às ns. 2691272. anle os fundal1'!entos legais e;l;.lslente~ no IIort. 312 do 

PREGÕES ELETRÔNICOS N~ 38,51, e 18i2012GILSARA CARDOSO BARBOSA FURTADO. com disposilivo a CPP. ao vislumbrnr a necessidade de se garBn~ir a ordem pública ante
 
seguir lran~ri\O; ~( ...) Posto Isso, o Conselho de Senlença julgou a 'reiterada conduta do réu em pralicar crimes. bem como a ne
integralmente procedeme 3 pre.lensllo punitiva do Estado e condenou
 o Tribunal Regional do Trabalho da TerÇcira Regiâo informa 
ALESSANDRO TAVARES LEITE. frente ao disposto no artigo 121 ~~~t~~ól~;1~~:t~'"~~~T'; ~~~~:l~~~~~Jt? oa cL~:i~~ ~~ a homologaçAo. pela autoridade c0111retenCe. do PE~Sli2012 (Aqui
§ 2". iOCLsO I, dc o art. 14. inciso 11. ambos do Códigó Penal e frente n:cornr da presente ,entença em liber~ade. Ressa!!g., por riin. que nRo ~içllo de impressoras e cartuchos de toner), do_PE-38i2012 (aquisiçl!o 
ao disposto no artigo 244-8, da Lei n° 8.069/90. TendO- por base os se mostmm ~uficieUles c cahlveis qualsqucr das medidas contidas no de rerrigerador. frigobar, aparelho de fu, circl,llador de ar. ventilador 
anigos 59 c ~8 do Código Penal. passo à dosUnctria da perm. CJ\IME art 3 L9 do çPP. motivo pelo qual nilo as aplico neste! 11I0mento de coluna. fragmentadora de papel e çalculadora de mesa) e do PE
DE HOMJCJDIO Considerando que: I) a culpabilidade. neste caso, Ex.peça~sc o competente Mandado de Prisllo. Operando-se o tránsito '70;2012 (etiquetas palri1t\oniais). todos pelo sistema- de registro de 
resislra excc:.ssoque deve ser eonsiderado de fo~ desfavorável ao , em julgado e:-.:peça:se Carta de Serüença ao Juizo das E:-.:eeuçõe, • preços. 

Criminais. bem como se comunique à Justiça Eleitoral (an.. 72, § 2°.

:~~n"t:~:~po~~:~l~~;:~!~a~a:~c:~:j~U~~se~r~~'~~~~;ri::~~ do Código Eleitoral) para os fins do artigo IS. inciso lU. da CF/88. Bell) HMihmle·MG, :~ de Jancíl:O de 2tllJ
 
duta em ~i. o que justifica seja a prese":te circunstância judicial Oficie-se ao Instituto Nacional de Idcntificaçac - IN!. noliciando a CLAUDIA SAMpAIO GONÇALVES
 
analisada de forma desfavorável a ele. AS'Slm. antc a soberania dos presente condenação. Custas pelo réu. nbservando--sc o disposto na Diretora
 

Este documenlO pode ser verificado no endereço eletrônico tltlp;//www.in.(lP'r'lxt~.htn\l. Documento assinado digit,.h1lenlc conforme MP n~ 2.200-2 de 24/08/2001. que institui a 
pelo código 00032013012500139 lnfraestrutuTll de Chave~ Púb~icas'Brasileira -ICP-Brasjl. 
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AVISÔS DE HOMOL,.OGÁÇ.~O·EADJUDICAÇÃO alterada a dala limile para recebimento de proposlas para até a5 11 
PREGÕ.:S EU;l'RONI(;OS N" M, 69 • 71120n noras. do dia 04-02-13 e a sessão de disputa te preços será aberta a 

partir das 14 horas do dia 05-().2·2013. Maiores inforlhaç6es poder.1loo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regil!lo informa ser obtidas na. Av. Praia de Belas. n.' l.lOO, Prédio Anexo Ad
a adjudkaçIo pela pregoeira e a bomologaçAo pela aulóri~de com ministrativo, 6l> IIndaf, em Porto AlegrelRS, (51 )3255~2226, ·das 10 às petente dos seguintes· procedimentos Iicitatórios:
 

PE-64I2012 (Filmllget'n de eventos e outros serviços), tem·
 18 horas. ou nos sitios: www.licitacoes-e.com.hr e www.trt4.jus.br. 
presa Filmalo'ídeo Lida. CNPJ: 22.373.476/0001-00. 

PE.6912012 (Fornecimento de água mineral potável. sem DANIELA VAZ DOS SANTOS 
gás) à empresa Everest Comércio de Bebidas Ltda-ME, ÇNP\: 09. Coordeua(!ora d~' L i(''1taçt~lC~ 'e Contf<1~r;s 
46".072/0001-32. 

PE.71/2012 (Fornecimento, adequaçlo, monLagew. instala AVISO DE LICITAÇÃO
çh de equipamentos aullliovisuais no. plenário) à empresa Sesi Te·· PREGÃO ELETRÔNICO Nt 4/100
lecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda., CNPJ: 
58.619.404/0001-48.	 I 

Objtto: envelopes timbrados. Reeebimenlo de propostas: ate as 11 
horas do dia 06-02.;20.1 3, por inlermédio do silio www.lieitacocs~ 

ClAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 
I Belo Horizonte-MG. 24 de janeiro de .2013. 

e.com.br. A· ses.sao de disputa de lances terá início às 15 horas da
 
Dirt~l(.'ra mesma dala. Edital: nos endereço~ ele1rónicO&www.licitacoes


e.com.br e www.trt4.jus.br. e na Coordenadoria de Licitações e Con~
 
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS tratos, sita na Av. Praia de Belas, n° I tOO. Predio Anexo Adl11i~
 

nistrativo, 6" andar, em Porto Alegre/RS. telefone (SI) 3255·2226,
o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regi.1lo, toma das 10 às I & horas.
público os itens e preços" dos materiais registrados' nos Pregões Ele

trônicos 381Z(}12, 5112(}12 e 7(}12(}12, conforme resumos das Atas de
 

DANIELA VAZ DOS S.ANTOS registro de preços abaixo. válidas por um arto, a contar da data da
 
assinatura. I
 COürJenadora de lidwçl\e:- t.' COlltratn"
 
P[·3812012, Atas A, B e C assinadas. em 11/10/2012. eslando pcn~
 
denle a Ala p. RESI!I"TADO DE_ J1)f.('"AMENTO _
 

PREGA0 ELETRONICO N' 7S120U~- ~ 
Ata :';II~ F~ Malll'lClo de Mora~~E. CNPJ ·10.422.373/0001_04, vencedora llOli 

O Pregoeiro do TRT da 4a RegiAo. designado pelá Portaria~,:~ICR~~9~~I~I::~~crador111'" Olportll, 340 a 396 Litros, 1II81UIDode~ 
n," 3~6. de 11_06,2012. comunica aos interessados que. no Prega6 

I~te~,;.~~ 50 IlDlll. Refri&e1lldor 120 li":. (friSobu). man;almodelo: üm.uI CReUA. Elefr6nico n.o 75/12.relativo ao registrO'de preços para contralaç!O 
de serviço de chaveiro., foi declarada vencedora· a empresa SIGILO 
CHAVEIRO FECHADUMS DE SEGURANÇA LTDA. 

3.1- O id.-A me-s··~ r IO;n~~ 
I~~~::.o~ '0 waid.• C&luwldua tllelrÓftllCl de ninA, muca!tB\ldeto: ObVElilLozos S04B. 

A.w .an~ kci)O.ffItE ~ueb Comercial ':-Il:!a. ~ NPJ _~3.M1.t>761VOO5-19,v~_ 

ALEXANDRE GOE"fTEMS ZOR.ATTO 

Ata <- Pila:~bao'" ~a",~ L1.da.~1,tE - CNrJ -OO.I7~..J&IlIOlJOI-6I.vencedora Ms 

6' REGIÃO 
llnll ,'""' - 110 unid - Circubdor de." tipo ~. marca/modelo: VentlAOl/SO CIII pmB
 

.l"-'12U) ,
 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: TRT da 6· REGIÃO. CONTRATADA: NORDE· 
PE.51J2012. AliI Única assinada ~m 28/1212012. .	 COM - NORDESTE COMERCIAL LTDA. OBJETQ: Aqui'içAo e 

instalaçAo de máquinas condicionadoras de ar do tipo "Split" para eSle 
TRT (l00 pedido). PROC.: 146111. MODALIDADE: PregA0 Ele· 
Irôufco' n° 771l1. FU~DAMENTO LEGAL: Leis n.Os 10.520/02 e 

I"", 1 - 1.200 um:· Kil E tupr1men10 (cilindro ti ClnLlCho ele l~ nwCIII SalnlllDf 8.666/Q.3: Oeerelos n"s 5.450/05, e 3.93lJOI e 6.204/07; Lei Com
145.3. -------------'	 plementar nO 123/06. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemello de 

Despesa 4490.52,12. Programa de Traballlo OZ061057142560001 PE-70/2012, Ala Única assit:'ada em 2si\2n012. 
Apreciaçl0 de Causas na Justiça	 do Trabalho. EMPENHOS' 
2012NEoo1l88, 2012NEOO1l89. 1012NEoo1390, 2012NE001392 eAta Úbica - faZlllJ ol Cla Lida. ~ CNPJ ~07.233.J06JOOOl~H,veslc~_101e' ÚDico, ilCDS 

.tl>_ ,uC!cOlI un.Iiri<&.	  2012NEOO1393, nos vaiores de RI 2.080.00, R$ 21.770,00. RS 
Item I, I - 4.000 md. - El~um- para petrílp&lio. NIlI dimeD.sõu ·4SX 15m"'. com as 21.897,00, RS 15.730,00 e RS ·10.440,00, respcetivamenle. VALOR 
1~~S;::a TRT~:~I~S'io, log~ do ~11~; ~O Os kepública, código da DI.~eza DO CONTRATO: RS 71.917.00. VIGÊNCIA: \)e 08.01.13 alé O 
tem 1.2 ~ IO.QOO und - Eriq'llla pw-A pAtrifllÔlllO. GIl dimellsõcs 45X13_. com OS . ténnino da' garantia ofertada pela -contratada. DATA -€ ASSINA~ 
1ID~~; 5~b TRT;~~iIo, 1010 00 cliCO:: 4~10500 da República eódigo da Dl.lurezll TURA: OR.01.l3· Assinam o prescnte contraio, pelo TRT6, o Ex.mo 

Sr. Desembargador do Trabalho. Presidente André Genn de Assunç.1lo 
"' unprc~: RllpÚbliçll Federaliva do Brasil - _Poder Judici6rio - nT-)": ~E&iJo.-MG ~ Barros e, pela ConlrauwiI, o Sr. AdrianO PabIo Bezerra. 

PalrÍrnõnia. iaBo do c.1i:n~:: ~O da Rcpóbllca córhgo do nl!l.ure~ JB~a! do bem 

Item 1.3 - 4.000 und. ~ Eliqueta pa" patrirnônio.• lIa!l duileQA6es 45X15mm, c.om os 

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
 
ilDJll'C~· República ~edcr&livl do Brasi! -.Poder .Judid6rio • TRT-]'. Re'&ilo-MG .~I ,PREGÃO ELETRÔNICO N' 73/1012
 
h~llIo. 1010 do di:.'lt: brado da RepiobhclJ cMigo do naUareza patri......l'lial do Mtn I
 

Processo TRT n'!. 14512012
 
As alas encontram-se disponibilizadas DO sile O TRT • 6" Regilo. sito no Cais do Apolo. 739, Recife/PE. 

www.tr13.jus.br. ., em -cumprimento aos tennos da Lei 8,666/93 e 10.520/02 e aos 
Decretos 5.450105 e 3.931101. loma público o Registro de Preços, 

Belo HoriilOnll". 24 de janriro de- 2ü 13. refereDte às Alas de Regislro dc= Preços n .... OOla e 00 Icl13, cor-o 
CLAUDIA SAMPAIO GONÇ>\LVES 

IlI:m U - 10.090 UDd.• Et\quet.I 1\11" patrim&no, _a diJneutOes 4~xnmm., «"l'I Dt 

respondenles ao Preg.1lo Eletrônico n.O 073112, para aquisiçllo de ma
Diretora, leriais odontológicos para o Nucleo de Saúde. com vigêneia de 12(do

ze} meses. eonforme disc5iiminados (especifieaç<ks, quanLi.tativos c 
4' REGIÃO preços) no endereço eletr6nico do TRT· 6' Regi.1lo (www.trt6.jus.br) 

Valores globais registrados e empresas vencedoras: RS 14.924.33 - A 
EXTRATO DE INEXIGIBILlDAD.E DE LICITAÇÃO M. MOLlTERNO-EPP (CNPJ: 67.403.154/0001-03) e RS RS 

. \4.198.00 - D.ENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS 
PROCESSO n.' 0009700-47.2012.5.04.0000 CD n.' 0085113-4. RE LTDA. (CNPJ: 62.471.571Iàooí-47); vig<ncia: 2)101113 a 22101114. 
SUMO 00 OBJETO: Convênio para concesS§o de empréstimo a
 
servidores mediante consignaçlo em folha de pagamento. FAVO

RECIDO: Banco Cacique S/A. VALOR: St;tn'ôl}us. FUNDAMENTO
 PREG.~O ELETRÔNICO N' 79/2012 

~;~~;~: ~~la~~~~'o:a~.\~Eto~~:EI~r~~Tb~~~ârn~ Procoss<> TRT N.· 18012012 
SLeWSOll Siqueira 'da Fontoura. Diretor-Geral, em 22/0t/2013. RA~ .. O TRT ~ 6' Regilo, sito no Cais do Apolo. 739, RecifelPE, 
llFICAÇ'ÃQ: por Maria Helena Malhnann, Presidev.te. em em cumprimento aos tennos da Lei 8.666/93 e 10.520102 e aos 
2210112613.	 . Decretos 5.450/05 e 3.9JlIOI. toma público o Registro de Preços. 

referente à Ata de Registro dc Preços n.n 002a113 correspondentc ao 
SECRETARIA ADMJNISTRATIVA Pregilo E\etrônico n.o 079112, para aquisiçllo de colchões. com vi


SERVlÇO DE WCITAÇÓES E CONTRATO~ gência de 12(doze} mcse~, conforme discriminatl0s (espeeificações,
 
lluantitativos e preços) no endereço eletrônico dd TRT - 6a Regilo


..,VISO DE A_LTIi;RAÇÃO (www.trt6.jus.br). Valor global registrado e empresa \lencedora: Ri
PRE(;AO El~"~TRONICO N! 79/1012 

9.799.95 - COMERCIAL VIDA SANTA LTDA.-ME (CNPJ: 

A CÇ)Ordenad~ria de Licitaç~s e Contratos do TRT da 4 10.61.8.670/0001~20);.vigência: 23101113 a 22101114. 
Rcgilo comunica aos interessados que, no Pregão n.o 19/12, referenle 
a aquisiçAo de material odontológico, devem ,ser ol»ervadas as ai· Des ANDRÉ GENN DE ASSUNÇÃO BARROS 
tcraçÔC5 nos ilelUi 83, 84 e 101 do Anexo Unico do Edital. Fiea Presidente do Trihun:ll 

7' REGIÃO
 
DIREToRIA-GERAL
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 
SETOR DE LICITAÇÃO
 

.AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO ÉIXrRÔNICO N' 3!10B
 

o Tribunal Regional do Trabalho da' 7- Regillo realizará 
pregA0 eletrônico visando eontrataçlo de empresa para cortrecçllo de 
bandeira com base e mastrinho, parà mesa. A sessll.o pública terá 
inicio às 10 boras do dia 08/02/2013. horário de Brasilia. na inLemet. 
no sítio www.licitacoes-e.cont.br. integra do edital disponível neste 
sitio e na homepage www.trt7.jus.br - link: Acesso à Infonnaçlo./Con
tas PúblicasILicitaçlo/Pregllo .Eletrônico. 

Fortala.3, 24 d~> jan.... ir.1 do.' 70U. 
ISABEL CRISTINA CAMPOS SIEBRA 

f'reg('ll'i~l 

8' REGIÃO' 

EXTRATO DE DISPENSA PE L1CITl\ÇÃO 

Objeto: ContraLação direta de empresa· para a prl;;StaçAo dos serviços 
de agenciamento de viageM9-. Valor ESlimado: RS337.S76JjO (trezen
tos e trinta e sete f'QiI, oitocentos e setenta e 'seis- reais e oitenta 
centavos); Processo: 1-6312013; Partes: Uni.ão-Tribunal Regignal do 
Trabalho da Ra Regi.io e WORLD Agêncía dc Viágcns, Operadora e 
Consolidadora de Turismo -Ltda.-ME; Dispositivo Legal: Art. 24, in
ciso IV. da Lei 1I"8.666J93. atcndido ao disposto no parágrafo único 
do art. 26 do mesmo diploma legal; Declaraçb cfâ Dispensa: em 

~~~~;orJn::\~t;~~aR:~e~~;:~ ~a 1r:s~:~~. ~~~i~=ç~:' ~ 
22.01.2013, pela Exma. Sra. Odete de Almeid~ Alves. CCsembar. 
gadora Pre'idente. \ 

~ REGIÃO 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pro«sso: PregA0 nl> 10112012. Objeto: Regi'$tro de preços pua aqui~ 

siçao: lote 06 ~ 600 unidades-· régua de tomada (eom filtro de linha>: 
Valor unitário: R$- 11,26. Fomeeedor: Gilmar Saraiva Quimariles Lt~ 
da. Validade da Ata: 12 meses. contados de 1610lJ20t3, l'undamento 
Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Decre\o 3.931/2001. Sig~ 

natáo!>s: Patricia Aimée Bruel Antonio - Or~enadora de Despesa, 
pclo Orgllo Gerepciador, e Gilmar Saraiva Guimarles - Represenl.anle 
Lega', pela fornecedora. A integra da Ata encontra~se disponível no 
site: http://www.b19.jus.br.Contato:coue.tatos@trt9.jus..br 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Temia Aditivo 30 Co~lrato.8612012. Codlral.ante: 
Tri~unal Regional do· Trabalho da 9" ReglAo. Conrratada: Elvis Marco 
Moser Pereira. Objeto: Retifica o n" 40 -!ogradouro 'do objelo de 
locaçllo do c~lrato original, pusando a conslar "Travessa Paraguai, 

, ~~3~ s:ao~~~ad~~~i~~/~~;i~~~rF~~;~~~:~ ree~~~~~~r~J,n~~~i~d~i 
da Lei 8.666193, Vinculação: Processo de Dispensa de LicitaçAo • PR 
46/2liW.2. Processo Geral 93712012. Dotação Orçamentária: Programa: 
<'\preciaçlo de Causas na Justiça do Trabalho. Natureza da Despe&a: 
3.3.90.39.0.· Signatários: Palrícia Aimée Bcuel Antonio, Ordenadora 
de Despesa, pelo Contratante. e Elvis Marco Moser Pereira - -Pro-
prietário. pela Cortlratada. , 

EDITAL N' l. DE ZZ PE JANEIRO DE 2013
 
XXIII CONC\'RSO PA.RA ,A MAGlSTRATUR"A
 

DO TRAB-Al.HO
 

A Secretária da ComissAo do XXIll Concurso Público de 
Provas e 'Fítutos para.a Magistratura do Trabalho da 9" Regiilo, 
usando de suas atribuições regulamentares, resolve lomar pública a 
ordem de distribuiçl!o por sórteio dos reeursos interpostos em face do 
resultado da Primeira Prova Est~ta • Disçursiva -, aos Membros da 
ComissAo Examinadora, em ob!1oerVância a.os a.rtigos 71 c 72, pa
rágrafo único, da R~luçao CNJ 7512009 (dispõe sobre os COncUflOS 
públic05 para ingresso na carreira da magistratura ('m todos bs'raufos 
do Poder Judiciário nacional.), na forma que segue: 

. Desembargador PAULO RICARDO POZZOLO: 
Protocolos 3, 8. 10. 11. 15;-- 17/18 (ambos os protocolos se 

referem a recursoS ínterpos.tos pelo mesmo candidato.), 19 e 21. 
Juíza SANDRA MARA DE OLIVEIRA DIAS: 
Protocolos 5. 6. 7. 9, 14. 16,20,22 e 23. 
Advngadn ALEXANDRE EUCLIDES ROCHA (Représen

tante da OAB.PR): Protocolos 1.2.4,12,13,24, t5/26 (ambos os 
protOcolos se referem a recursos ~ntetpostos pelo mesmo candidato.}, 
27 e 28. 

MARIA R081C'LéR CRET[LLA. 

EDITAL N' 4_ DE 2-' DE JANEIRO DE 1013
 
XXIII CONt'URSO P.ANA A MAGISTRATlIRA
 

DO TRABALIIO
 

A Desembatgadora Presidenle do Tribunal Regioltill do T1'a
oalbo da i)lI RegÍlp e da C omissl!o do XX UI Concurso Público de 

~~~~d~ .de ~~~l~tri:~~s ~~:;:t~~Ul:~~;:~~~h~E~~rV:::;::; 
Este: documento pode ser verificàdo no endereço eletfÔniC'O http://www.in.gav.bV~html. Oocumel'lIO assinado'digilalrnente confonne MP n'!. 2.200~2 de 2410812001, que instilUi a 
pelo código 00032013012500140 Infrrestrotura. de <:haves Públi~as Brasils;:ira • ICP-Brasil. 


