
, 

•
 
PODER JUDICIÁRIO
 
JUSTIÇ~ DO TRABALHO'. .
 
TRIBUNAL .REGIONAL DO TRABAlHO· 3a ~REGIÃ()
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - f:»E-43/2012 
, Número da Iici~çAo junto ao Banco do Brasil - 450801 

o Tribunal Re.9iónal do Trabalho da 38 Região e a empresa abaixo qualificada, por seus ' 
representantes legais, finnam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico 43/2012, cujo 
objeto'lI o fornecimento' de m~tes, oQservadas as especificações, os preços e os quantitativos registrados 'para 
eventuais aquisiç6es, bem como as cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatóriO' de' fls. 40/55, e 
constante d~propcista comercial de f1~. 66, constituindo-se esta a~ emdocumento vincul~ e obrigaciOnal às partes, 
confonne regras estabelecidas no Decreto nO 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata' terá a validade de 1 (um) ano, . 
cootado 'a partir da sua l!SSinatura" \ . I • 

. 

'ORNECEDOR:MARIA DE FÁTIMA REZENDE LOPE8-ME 
.. 

CNPJ: 11.384.751/0001-75 \ 

.ENDEREÇO: AV. INÁcio SILVA, 108 - CENTIRO - DORES DE CAMPOS - MG-~CEP: 36.213-000 
~ 

TELEFAX: (32) 3353-1446.- 9917-6948 (Aloísio) 

REPRESENTANTE LEGAL: Aloísio Lopes Pereira 
, 

E.MAIL: industriafalima@gmail.com 
, 

-

, LOTES 01 e 02 
-

Item Especlfl~açao 

-
Malot's confeccionados em':lona, com as seguintes caracterlsticas: 

~) cor verd.; . 
b) com refOrço de courvim no fechamento; 
c) fun'do com reforço em madeira de 10mm (espessura); 
d) Com duas alças em cadarço de naylon de 4cm; 

i e) Visor de 15cm x 10cm; 
f) Fechamento com argolas e correias; 

Quantidade . 
Registrada! 

unidade 

700 
.• 

Preço Unitário 
Registrado' 

.IR$) 

. 

31,42 (trinta e um 
reais,e quarenta e 

,dois centavos) 

. 

1.1 

g) Medindo SOem de aliura, 37cm de comprimento e 27cm de 

h) 
largura; .'
Silkados com a logomárca do TRT 38 Região. , . \ 

Marca: MF -
Malotes confeccionados em lona, com as seguintes, caracterlsticas: 

. ~ - \ ( 

a) cor marr.om; 
b) com reforço de courvim no fechamento; 
c) Fundo com reforço em madeira de 10mm (espessura); 
d) Com duas alças em cadarço de naylon de 4cm; 
e) Visar de 15cm x10cm; 
f) Fechamento com argolas e correias; 
g) Medindo SOcm de altura, 37cm de comprimento e 27cm de 

largura;, -
h) Snkados com a logomarca do. TRT'38 Região. 

Marca: MF 
" " 

. 
J 

400 

-

o. 

, 

-

30,00 (trinta ,.ais) 
r 

1 

2.1 

[PRAZO DE ENTREGA: em até 45 (quarenta. ~ c~nco) dias oorridos, a contãr do recebimento da Nota de Empenho. 

e1efone 31 

LOCAL DE ENTREGA: no Centro de L6gística Integrada TRT/MG, situado à Avenida Apio Cardoso nO 100, bairro 
incão, Contagem/MG, Cep: 32.371-615, no horário dé 9:00 às 12:00 horas e de 13:00 à 16:00-horas. Agendaratravés d 

3391-1736 e 3391-1922. . 

IGARAtUIA: no mínimo, 01 (um) ano a-contar do recebimento definitivo do bem. 

IGER~NCIAMENTO E-FISCALIZAÇÃO: DSAA I 

'!VIGêNCIA DO REGISTRO DE PRECOS: até OS / W.:~-J=20""'1=3.-""-----'----'---------' 
, Belo Horjzonte:~ de ~~ de 2012. 

.~~ 
I' - }e~o-tomeceqor 

" . 
, , 



, , 

• 
.. 

···.." : ó.m. 
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I 
2.4 No recurso o candidato deverá identificar solnlo:nle <I
 

pcuçilo de inIL'rposiçllo, \I~dada qualquer idcnlilicav..1Io nas razões do
 
recurso. solJ pena de n30 con!lccimcuto. A rlln~al)len(ação ê p.i:s

SUpOSIO para O.conhecimento dI? rccursq. cabendo ao candidato cltpor
 
seu PCdldo c respecllvas razõc." dç forma 9cstacada. conforme SUA
 

bi\clll 13.2.5 do ~dilal de Abcrlura - T6,T da I~ Rcgillo.
 

D["iEMBArH.~ADoRA MARIA DE L(1)ROES 
SALLABERRY . 

Plç~irJcn:'l.: d,1 rl\l1ll~"~ll lll' Cl'IlCU'n,O 

3" REGIÃO 

,\VISO N" 11201] 

o Excch:nlissirno Desembargador Marcus Moura Ferreira, I" 
Vicc-PrcSldcillC do Tribull~1 Regional do Trabalho ~a )a Rcgi"ão. no 
tlSO de suas alribuiçõc\, legais c regulamenlares c elll, cumprimento às 
dispoSições contidas no Edital regulador do eerta1lle~ FAZ SABER' 
quc 'a Comissão Muhiprorlssional, reunida para on~lisc dos n:que.;,.. 
rinll,.:nlOS apresentados pelos candidatOs inscrilOS no concur~o em leia, 
eom.;orrcndo às vagas rC5crv<ldas, considerando os respeclivos laudos 
medicos e:: sociais daborados pelos prolissionais da art;.a dé .o;aúdc·1,; de 
R.ecursoS Humanos quc integram a'l.u,cla d. Comis....lIo. a panir da 
avaliação à qual ,os mcsmos foram submetidos, concluiu, à una
nimidade de VOlOS: 

a) que o candidaw Adilson de Sou:ta, sllbmeLidi) à avaliaçllo, 
nos tcnnos do ilcn'l 4.6 do Edilal do concurso enquadra-se nas ca
Legorias discflminadas nO art. 4" Decreto n" 3.92811999, com are· 
dação dada pelo DecreLo 1\" 5:296/2004, ah:ndcndo à disposiçllo COII
lida 110 item 4 do Edital do certame, deferindo o pedido de utilizaçllo 

! de prôlcsc auditiva que dever~ Ser confcrida pelo sl;t\liço médico 
antcs do inil,;io da prt'lva. A pro tese somcnte.podt':rá se::r usada quando 
houver m:cessidade de eomunieaç.llo verbal. N.lIo havendo ncccssidade 
da sua ulilrr.aç:lO, a proLes'e deverá ser reLirada. ficando em local 
'visivd ao!> fi!'.cais da sala;" . 

b) que o candidôllo I3Tllllo Chaves Cosia. submctido à aV8
li<lção. nos .Iennos do lle::m 4.6 du Edil<ll do eoncurso çnquadra-sc nas 
eatc.gmias discriminadas no <Ir!. 4" do Decreto n~' 3.928'/1999. c'oo1 a 
n:dação dada pelo Deerc10 n'" 5'.296/2004, <llcndendo à disposi~ão 

contid3 no item 4 do Edital do cerlamç.· deferindo b pareccr da 
eOll1issão IllUllipl'Onssional, lendo em viSIa, a dcficiência do candidato, 
aulOrí:l.alldo o uso de earleira de' canhoto para a rellli;.:ação da pro
va: ~ '" . . 

e) (1\le o candidalO [li Queiroz Lisboa,' suhmt:lido a ava· 
Ilação. nos lenHOS do ilem 4.6 do EdiLal do eonéllrso enquadra-se lias 
e:ltegnrias dlscrilllinaóa.s no art. 4" do Decreto n" 3.92811999. com'a 
rl,;dação dada pd't> Decn::lo n" 5.29612004, atendendo â disposição 
corllida !lu llem 4 do Edi~al do' çtrlame. dderindo o pedido de 
lTalmncnlu espeeial p~ra a realizaç.llo· das provas da 2- [tapa do 
Cuncu""o. atlhlr'izando a utilização do eomfíutad(lr do TRT/3~ Regillo. 
eom edi.tor dc texto. p<lr:J. digitação elas respo,tas da prova. Ao lcr
1111110 li.! prova (I c.1/ldldaln devera l.:ll(ClTílr imediatamente a digitação 
togo em ~,.:gUlli;1 a prova Ser::l impressíl. assinada t: rubncada pélo 
candldalo (: lieara sob a guarda da 'Comissao do Concurso. Um 
serVidor d'l TRT da 3' Regiào irá transcl:lI:v,er fielmente a} respoMas 
digiladas pdo candidalo. simLltanealllcntc. 'se possivcl, sendo que a 
lranscflção ptlde::rá uhrapassar o horário lixado para o lérmino da 
prova. O eandrdalo devera pUllliwccer na sala c acolllpanllaf' alt: o 
finl da Lranserição par.a cenificar 3 ex.alidl'lo de suas rtlSpoSla!'.. fr.sa 
l1u..-dida visa all,::nder o diSPOSlO rio item 9 14 do e(,1ital regulador do 
l,;eTlallle, (Iue tSlabelece 4ue as provas nào sej<\I.n identificadas; 

d) que o eandidalO Francisco de Assis Cruz Brüo. Subnlelido 
~ avaliaçilo, n08 lcrmos do item 4.6 do Edital d~l concllT·SO != em 
obs..:rvânCla à delerlllll1aç3u eontida lia Sún.\ula· 377 do Egrégiú Su
perior Tnbunal de Justiça, e portador de visãp Illollocular; 

. c) que a candidala Jaqueline Gomes Messias Franco. sub
lllelidél ã j;l~alH'ção, nos ICTmos do item 4.6 do Edital do concurso e 
em obr.l,;rvância iI dc!erlllinação contida na Srlmula 377 do Egrégio 
Superior TrilJunal de Jusliça. c portadora dc visão monoc... lar, in
dererindo a !'.oliellaç;lo da candidIT1a para LI'atamenl0 I,;spccial (am
pliação rla fonlel. pOIS de ilcordo eom o parccer medico, a a'mpliaç140 
(Ia fonle não C cOl,dição neces~âri:l para realização da prova;' 

n que- a eandid'lla Jcoval1e Estcfesoll Vileln, submctida ã 
avaliação, nos lermos do item 4.6 do '~dital do concurso cnquadra~~ 

nas catcgúfias diserilninadas no art. 4" Decreto n" J.928/1999, com a
n.:daçlO dada pelo Decrcl0 ri" 5.29612004. a\endendo à disposiçllo 
conLlda 110 item A rlo Edital do certame, deferindo o pedi~o da 
e:tndldala. enlrelalll(), quanto ~hel.1Tcrmeira. esta fica rã. no poslO.me
dlco, 'fI dil>posição da candidata, quando neeessário; 

g) que o (;~did~to Leandro ~crnardcs Castro Vale, sub
metido;! avaliação. nos tennos do item 415 do ~d'rtal'do concurso 
enquadra.se ·l.\nS caLegorias discriminadas no arL. 4: Decrelo.:'o" 
3.92~/I999, com <I redlçào d3da pclo Decreto nn 5.29M2004, alen· 
dendo ti dispo~çào cOlllida nll item 4 ""o Edital do eertamc; 

h} qvc o cand,dato Leon<lrdo ~,ende Durço. submetido à 
.nvahaçào,	 n05 lermos do ill.;"m 4.6 do Edilal do concurso cnquadra-sc 

nas calcgorias di~crilllinadas rIO arL. 4' Dl,;crclo'!l" 3.928/1.999, com a 
rl'dação dada pelo Decreto n" 5.296/2004. alendéndo â disposição 
conli4a 110 ítem 4 do [dilal do eertíllllt;, dcferindo o ..parecer .da 
cOlllissào Illuhiprofissional, lcndo em vista a deficiência do candidato, 
aUlorl;ti\ntil) o uso de eadeira eom espaldar alto e mesa para canlJolO 
para a rc<tli;;,..1çà,u da prova; .' 

i) que' o candidalo Marcos Amônio Nascilllcmo da Silva.
 
submetido à avaliaçào, nos lennos do ílcm 46 <10 [diLal do cóncurso
 
enquadrj'l-se nas caLegoria~ discriminadas no art. 4" Decreto n"
 
3.928/1999, com.fl redação dada pclo DccrclO n" 5.296/2004, aten

dendo â 'disposiçào contida, no itJllll 4 do Edjlal do certame, in

defcrindo a soliellaç:lo do .andidaro para tratamcnlo esp~cial de am

pliaçàÜ' da prova Clll fonte 20, pois ~e acordo com o parecer medICO.
 

. a ampliação da fonte: nào e condição nt:cessária para reah~ação da 
prova; . 

j) que o candidato Paulo Cristiano Tcssaro, sublficlido á 
avaliaçào. nos lermos do ilem 4".6 do Edilal do concurso enquadra·sl' 
nas 'Categorias discriminadas no art. 4" Decreto n" 3.92~VI999, cOll1 a 
rcdaçllo d3da. pclo DecrcLo n" 5,296/2.004. alendendo à disposiçào.. 
conLida no item' 4 do EdiLal do certallle::: '. 

I) qut': o candidato Rafael de AhllCllJa Martins. SUbll~Lido II 
avaliaç.llo, nos tertno~ do ilem 4.6 do Edilal do concurso ~nquadra·se . 
nas catcgQrias (,1iscrilllinadas no art. 4" Decrelo n" 3.92811999, e011\ a· 
rcdaç.llo dada pelo Decrclo n" 5.296/2004. alende,ndo à dlSPOS1Ç1l0 
conlidf!l no ilem 4 do Edital do cenallle. 

O Ex.celcnlÍ5simo Desembargador I" Vice·Prcsidc:nle FAZ' 
SABE'R quc. manlidas as r. decisões da COl1lissào de Avaliaç~o Mui· 
lipronssional t: Lendo t':1l1 viMa o q'ue eSlabekZe O item 4.fl e seguimes 
do Edilal regulador do een<lllle. em consonância com o an. 75. capuL, 
da Rcsoluçao 75/2009. do Conselho Nacional de JusLiça. os ean· 
didatos inscritos sob os números: 1910· Andrc Coulinlul Van Woen
sd; 197 I '- Ângela Maria de Almeida, 0369 . Gustavo Pereira 'P1Irah; 
0636 -Igor Zwickcr Marttns, 1681 • Lalse l3arros Lc:al; 1291 - Rarad 
Pônciano Araújo Lima e·.l472 - ViniCIUS de Pauta Loblein, não 
alendcral)l às .cx.igências edltalicia~ c passarão a ~oncorrer às va.gas 
com os demaiS ll1scrilos ao certamc, nào ponadores de derlclêncla. 

Aphc.ar-se-âo as' disposições comidas no subilelll 4.6.4 do 
E(litf(1 rcgulador do Conçurso aos scg\.intcs candidálos: i';scriç.~u 
0349 - Adifson de Souza; 18n - Bruno Chaves Costa; 1352 - E'li 
Queiroz Lis~oa; 1141 • Francisc~ de Assis Cr..z I3rito: 1200 - JD' 
quelinc Gomes Messias Fl'aJ1co; 1965 . Jcovanc Estefenson Vilela; 
0673 - Leandro I3crnardes' Caslro Valt; 1300 • Leonardo ReZl'llde 
Durço; 1961 - Ma'rcos Amônio Naseimento "da Silva: 0528 - Paulo 
CriSliano Tessaro; 0671 - Ràracl dc Almeida MartinS 

ndo H":'i~n;ll~', )"1 d~'~íi:!~'irl! (k 2(1::\ 
MARCUS MOURA FERREIRA 

I" VL;.;.--Pr~·:,irl ..·Ill:.: du 'rrrbl,ll\<ll 

SECRETARIA DE MATERIAL E PATR1MÔ~IO 

,\\'ISOS DE 1I0MOLOGAç.·\O
 
J)RE(;t\O ELETRÔNICO N" ).J, 4J 2 4712012
 

o Tribunal Regional do Trabalhe da Terccira-Rt:gião inrorma 
a homologação, pela 'autoridade compelente, do PE-33120 12 (arquivos 
e eslantcs de aço), do PE-4:3/20'12 (malolt:s dc lona)'~ do PE·47f2012 
(carrinhos para transporte de processos).· lodos pelo sislema·. de re
gistro. dc p~t:ços. 

l)r{~:G."O t:U:TRÔ~('O N~ 57. SH.-n f: Ni21HZ 

O Tflb~nal Rcgi~nal do Trnball~o da Tt:rceira Regiào intor;'na , 
,a homologação, pela autoridade:: oompc'lente, dos sl,;gllioles pregões 
'elclTonicos: PE-57f'20 12 (impressofa matricial 1ll0nocromiÍlica e lit.j 
dc imprcssão). PE-5812012 (servidor dt: rt:de e unidttde de backup), 
PE-72/2012 llicenças do Microsofi Projecl Pmfcssional), PE·74/2012 
(càbeamento estrlHurado, cabos détricbs c lumimirias), lodds pelo 
sistema dc registro de pr~os. 

rkEGr\O ELETRÚN1ICO N~ 76 E 77/2012 

O Tnbllllal Rtgioll<ll do Trabalho da Terceira Região informa 
a homologaçãb, pela autoridade competente, do PE-76/2012 {gramlos. 
mâTlllores. esquadrias e tdhas) c PE·77/2012 (veículos 'diversos Il\ 

cluindo sepviços de assistência ,única). sendo que desLe o lnle OI 
restou dcserlo.Todos pelo sistcma dc leglslro de. preços. 

Bcl\' Hmizonle. ! 7 ,Ie ,;l,l\-iro r1c .~(ll.; 

CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 
Dirctonl 

,\VISOS DE REGISTROS DE I'RE(OS 

O Tribunal Regional do Trabalho.'da Tereeira Rl,;'glão, t01:na 
publico os 'itens e preços dos materiais regiSlfados nos Pregões EIe- . 
trÔIlICOS 33/2012, 43/2012 e 4712012 CO!Jfonne rcsumos das Alas 
abaixo. válidas pOr UIll ano, a ConLltr da data da' assinatura. 

. PE-33/20t2. Ala A:assinada em \211212012 c AI<l B assinada 
em 21/1112012.'	 . 

Ara A,. -Coll~crcial Lutz de Mó~ciSnhL.da - CNPJ .O~.!~64J~~5f9001

!Iem I.~: .8560 unid.- Arquivos de aç~. marca ScherTer, modelo 04A 

Ala B • R.E. MóveiS dt: Aço tda - CNPJ-05.5Q6}~610001-Y8. 
ans (> 02e ll'sabai co nil I. 

1;1:)~ unid· - 'l<;t:n~ de a8o' eom 0,8 ban.dcjas. llliln:.a R[
c 

1- 160 unido . ESI~nle d6a~o. com 10 bandeJas, marca RE 

PE-43/20 12. Ata il.\osinada Clll 06/ 12/20 12 

U~lill J.I. ·700 und - Malotes el11 lona. cor verde. marci! MF
 

U\'jb Õ6. -4(){) (lnd.. M::Ilolcs ,m lona. cor marron, marelf ME
 

'PE·4712012. Ata assinada em 20/f2/2012. 

Al~ Unica _. con~ctencc Comércio e Scrvihos .lIda .._~ 
15.713.475/0001-0 . vencedora nos 10lcS OI e 2. llens ahal.... o, pre~ 

unit· ri". 
~~11l r 1c~;6gs u~~àr~' Cê~~~~80 ~~\Nf8 (fÔ.tacioni:lLne]llo. para lr3nSpone 

ll;~~c2s~~-;~l~:~~' i:r~~~~n~~6d6~ ~\g~ aba~ecedor.',para transpoin~' de 

As alIls enconl;alll-s~ disponibilizadas no SiLC \\:ww.lfI~.jus.hr. 
O Tribun.1\ Rq;,ional do Trabalho da T..:reelra Re,glão. LOnta 

publico os ilens c preços dos maleri<lis rc,gísIJ<ldos nos P[egõ~s Ele· 
'trônicos 5712012. 5S/2012. 72/2912 e 74/2012 COllrorme resumos d~s 
Alas dc I;('gisll'o d~ preçOs abaixo, v;ilidi'f'" por lqll :1Il0. a eonlar da 
dala da assinalura. \ 1 

PE-57/2012. Ata assinada L:m 27/12/2012. 

. Ala Ul\ica - Rcprcmig - Rcpresenl<lção e Comercio dl,,' M.in~ G~r<lis 
l:tdit .. CNPJ -65: 14~.1.97fOOOI-10. veneedora 110 lote unleo. 1\~nS 
ahal.~o. Ilre ·os unllóno 

PE·5X/2012. A~1 assinada em 27112121112 

Item I -50 und. - Servjdor de rede, &abincle.llPo lorre incluindn a 
5lfrÕ3Ç~,f4.dR(~i~t~8(:()O~eracioIHII ed Har. marea IBM. ll~()(kll1 
Item 2' ·100 und.• Unidade 4e hackup DAí 72G B cSotel'na, COIll 

K~t1h(f83: equipamento do ll\;lll I. llJ:lre:l HP. mõdclo DW27B. 

. \ 

P-E·72/2012'. Ala aSSillBd:l cm 2tot/12/2012. 

Ala l\i~a - FálillJa HOI~OraIO ~guíar·~L - CNPJ .41;951.5~JíOOOI. 
.\" ranol1cuI l\"lla IX .,. 1I11íln 

,. 
PE·74/20 r2. Ala Úniea a~sinada"e1l\' 28/1 212012 

~~ ~J~~a ;l:iAh~S~~i~~Ci:~~~e~al;~~~~NPJ ~~~~~.r:/)OliOO~.)I-70. 
ITEM I . 'A MENT E Til. TU O 'AT· RI 6 

Itfn~r 1;1 -'Il~O;~~.:m: 1~~b~1' ~T~ ~ r.~1Te~. tril~l~~~S~ ~ai~grb~a 6. 

Il~lm I l.~ - };'t0(,;0 _L!~i~i" ti811lada RJ ~5 rêmea. cenificação (l Ethcr· 

1.~il~I~I1~C~-n~~ZauP}1~-_ ~8~\~oPdwel d...· 24 portas. 19". ealcgori:\ Ó 

TEM 2 - A&EAMENT E [T I'
 
I'~d~ ~lllar~~~õ~~,'(n~ R~Ó~b Ocxivt:l .2,5 l~lIn2, cln:rolos dl' 100m.
 

~a~J~. ~1~r~~4~~~~ .~1_- R~~b?o.nexível 4,0 mm2. ~'I)I rolos de 100m 

~iI1~.~. - ~.ooo Ih - Ca~o Si"(C~laX 70.0 11111l2. marca C,?nde,,, ~ 

U~I~~ ~~.- 2..000 III - ,Cabo simcnax '120.0 mm2_ marea <::«JIldt::\ 

I~lb~~~' LUMINARIAS MO~T~,o~S COM REATOR ( LAM

.1 - 3.000 unid. _ umillaria d sobre r. R I 000' . 

\ A.o; alaS eneonlrnlll-Sc dispoMibili:tadas !lo. 
- w\V\V.1rI3.ius.br. ' . 

.. Ó Tribunal Regional do Trabalho ~_a te"eeira Reglàu. lorna 
públieo ·os ilens e preço.t dos ma.lcriais registrados nos Pregões .Ele
Irônicos 76/2012 c 77/2012. -conforl1ll.: resulllo.;; das ALas de rcglslro 
dt': preços abailto. válidas por um anO, a tonlar da data dlt ":,>si
natura 

PE-76/2012. Atas A'c B ar.sllladas <.:JH 27/12/2012. 

Esle documenlo podl'~.:i veril\cado no endereço clc.lrônieo hup:llwww.in.gctldluauten1icidad::.hDnl. Documenlo assll1acfo digilflhm'nlc cOllforme ~P n! 2,20U-2 de 24/08/2,001. qllC in:;lil\li <l 

pelo Cl'~igo (1OO320130121001M . Infraestrutura de Chavl,;s PÍllJlicas I3rasilcira - ICP·13rasil 


