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PODER JUDICIÁRIO A," , JUSTiÇA DO TRABALHO 

,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALtitO - 31 REGIÃO 

,PE-47/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ÚNICA) 

, Nº da Licitação no. site do Banco do Brasil: 45 08 46 

" O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo
 
qualificada, por seus representante'slegais, firmam a presente Ata de Registro' de
 
Pr,eços, referente ao Preg'ão Eletrônico 47/2012, cujo objeto é o Registro d~ Preços
 

,de carrinhos de transpórte,tipos 'estacionamento' e abastecedor, observadas as 
especificações, os preços e os quantitativos registrados, bem como as cláusulas e 
condições e:;.tabelecidas no editar convocatório de fls. 51173 e constantes da 
proposta comercial de ft.81, constituindo-se esta ãta em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, conform'e- regras estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 
19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 1 (um) ano, contado a partir da sua 
assinatura. . ' " 

,FORNECEDOR: Competence Comérció e Serviços Ltda. 
~CNPJ: 15.713.475/0001-00 

~ 

ENDEREÇO: Rua Olavo Bilac, 320/405 - Porto AlegrelRS"": CEP:90040-310
 
TELEFAX: (54) 3282-3001
 
REPRESENTANTE LEGAL: Diogo S. Padilha
 
CONTATO: Luiz Antônio Rodrigues
 . 

E.MAIL: luiz.ródrigúes@pdh.com.br-

OBJETO, QUANTIDÀDEREGISTRADA E VALOR UNITÁRIO:, '
 

,LOTE 01 , 

Item I DesCrição 

Carrinho. do tipo estacionamento, para 
transporte de autos de processos, aramado de 
2 mm e'm estrutura metálica, com acabamento 
zincado convencional, capacidq,de para 50 
volumes de autos (equivalente a +1- 60 kg). 
Marca CROMA. 

Quanti
dade 

, 

60 
unidades 

. 

o 

Valor Unitário 

1.1 
(uni
co) 

R$659,OO 
{seiscento~ e 
cinquenta1e 
nove reais) 

LOTE 02 

Item . Descrição 
" 

Quanti-
da<;Je 

I 

Valor Unitário 

" 
' R$662,00 

(seiscentos e 
sessenta e dois 

reais). 

2.1 
(único 
co) 

Carrinho do tipo abastecedor, para transporte 
de ,autos de processos, aramado de 2mm em 
estrutura metálica, com acabamento zincado 
convencional, capacidade para 80 volumes de 
autos (equival~nte a +1- 9,0 kg). Marca CROMA 

70 
unidades 

. 
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: em até 40 (quarenta) dias corridos a contar do 
recebimento da nota 'de empenho, no Centro de Logística Integrada do TRTIMG, 
situado na Avenicla Ápio Cardoso, nº 100, bairro Cincão, ContagemtMG,CEP: 32.371
615. AGENDAR entrega 'pelo nº (31) 3391-1922. ~ 

(continua) 

, ( 

I 



.

PODER JUDICIÁRIO . 
JUSTiÇA DO TRABALHO 

. TRIBUNAL REGIO"NAL DO TR,A~AlHO - 38 REGIÃO' 

/ 

(continuação Ata RP única PE-4712012) 

GARANTIA: de 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra vícios, 
eventuais defeitos de fabrica ão e decorrentes de trans orte. 

/ 

. GERENCIAMENTO e. FISCALlZAÇAO pelo Diretor da Secretaria' de Recursos· 
" (dsr@trt3,'us.br), 

. !VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até. nq / .et::~ /2013. 

Belo Horizonte,~ de c&.:iJ{w1M de 2012~ 
/ 

, " 

Pelo fornecedor 

COMPETENCE COMtRCIO ESERVIÇOS lTDA 
CNPd 15.713.475/0001-00 

.Deoclecia Amor~ni Dias 
oesllYl~,pdora PJesidente do
 

TR:!' di, i' Ittlilo
 

L 

mailto:dsr@trt3,'us.br


, I 

'.' 

........"
 
: b,
 

." ......,... /64 /S,s:N /óll-l()69 N" 14. ,egunda-feira, 2\ de janeiro de 2Q13
1'0 Diário Oficial daU"iã~ ~ Seção 3 , 
2.4 No recurso o eandidqlO dcVl:rá identilicar sômenle a 

pelição dc interposiçllo, vedada qualquer IGenlilicação nas razões do 
rccurSl1, soh pcna de nllo conhccilliento. A fund:llnenlaç5o é pres
SUpOMo parn o eonhecimcnto do rcc~rso,' cabendo aO candidalo eXpor 
seu pedido c rcsncelivas razÕçS de fonl'la po:slaca.da, conforme su· 
bUcrn 1).2.5 do ~dital de Ahcrlur<:J ' TRT dn 1.1 Rcgião.. 

Qrsr:MBAIH.i,'\DORA M.-\nIA DE U)UHO[S
 
SALLAIlEf{R\1o
 

PI ..~"idcll~L: cfil C~\~nl~,~ihl l~,! Cl'lf'llr:-o
 

3" REGIÃO 

i\VISO N" 1/201J 

o Exc.::icnlíssilllo Dcs"::l11bar~ador MarclIs Moura Ferreira. I"
 
Vi..::~-Prcsidl:nIC do Trfb\m~l. Regional "do Traba.lho da )a R.cgião. no
 
usn de suas atribulçt'ks, kgall' c regulamentares.. c Cl" cumpnmento às
 

.drspo!lç6cs cOlllidas no Edital n::gulador do ccnalllc. FAZ SABER' 
q\IC li CtllnlSsâo MullipTorlssionaL réunida para ilnãlise dos ~equc
rilllcnlns í1prcscntados pelos can(lidalOs insci;ilOS no concurso em leia. 
concorrendo às vagas reservadas. çonsidcrando os r..::spcclivos laudos 
mcdicol'i';: sociai." ..:Iaborados pelos pr(llis~ionais da área de ~",úde"o,: dI;; 
Recursos Humanos ql,lt:: integram aquela d. Comissao. li partir da 
avaliação à qual os nl\:slllos roralll' sllbmctidos, -concluIu, à una· 
nimldade de VOIQs: . 

a) que o candidaw Adilson de S~lU7..a, subnlelido à avaliação. 
nos teonos do nem 46 do Edilat do concurso enquadra-se nas ca
(cgo;ia!'> di;;cnminadas 1\0 art, 4'" Occn:\o 1)" 3.92811999. com 8 re· 
dação dada-pdo Decreto 11" 5,29612004. atendendo à disposição con
údfl no ·r1.:m 4 do Edital do cerlame. (kfcr"lndo o 'ped·ldo de utiliplÇão 
l1c prôlc:'l: auditiva quc deverá ser conferida pelo serviço médico 
,Jnles do mieio da prov;l. A prolese sOlllenlc.pod.:rá ser usada Quando 
houver ncce.c;sidadc de COIlHlllicaçllo verbal. Nan havt;ndo ncecssidado.:: 
da sua ·utilizal,.-ão. a prot..::s..:: dcverà ser retirAda. fícflndo em local 
visivel aos liscais da S/lI;I: . , 

b) que o eandid<Mo Bruno Cllaves Cosia. submctldo à ava· 
nação. nos \...-rm(ll> ~o ilcm 4'<\ do [(Mill do concursO enquadra-se nas 
l:ale.@nrias dlscrimmadas nn arl. 4" do Decreto n" 3.92K/1999. l:om a· 
rc~çãn dRdil pelo Decrelo n" 5'.29612004. atendendo à disposiçllo 
comida, no il...-m 4 do [ditai do ceTlame, dderindo o parecer da 
l:Ollli~slio Illuhíprorlssional, tendI) em vista il dcllell:nc,ia do candidato. 
aulnri ......1ndo n uso de carLeira d: eanhol-{l para a r.:alização da pro
~; . . . 

..:1 ljuc o candidato Gli QUI.:iroz Lishoa, subl11eLid~ à ava
liaçàu, nos lcnilos do item 4.6 do EdiLal do concursO enquadra-se nas 
calegorias di ..crillliaadas llO are 4" do Oççn.:lq 11" 3.928!l9~9. co'" a 
n:lIaçào dada pelo Do.::crclo nU 5.29612004, alcI1aendo à disposição 
comiàa 110 ilcl\\ 4 do Edi\nl do certame. ilefcrindo o pedido de 
IralalllCJlIO. c~pccia(-para a reali .....i1ção das provas da 2" Etapa do 
Cllncu~o. aUlorizando a ulili ...aç30 do eompulador do TRT/3~ R.:giilo. 
COIll cditor·rie l':xto. para digilaçllo elas respostas da prova. Ao.lér
lllillO da "TUV;! (I cal)didAto deverá ..::nç..:rrar imediAtatllcnt.:.a digilação. 
LnY(l' em seguid<l a prtwa serâ impressa, assinada c rubricada pelo 
r.:anclidalo ~ fiear:í ~ob a guarda da CornisSllo do Conc,urso. Um 
s..:rvidor do TRT da )" Região ir.â transc'rever fiellllCOle al rcspo.'las 
uiyiladas pelo eandidalo. SiJ\luhanCal\lente, se possível, sendo que a 
Lran~l:riça:o poder:í ullrapassar o horario C1xado para. o lénnino da 
pl;ova. O candidalO deverá pcrmáncecr;na sala c acompanhar até o, 
lilO da transcrição para cUlificar a eXillid30 d~ SUa); rl:spoSlas_ Essa 
rnedida visa:Jtcnd(lr o dispOSlÓ no Íl~11l 9.)4 dO'\o':dilal regulador do 
l:crlallle, que eSlaba;!o.::ce que as pro~as n~ó scjam ido.::nlilieadas; 

d) qu~ o ealldida((} Francisco de Assis Cruz Oriln. subnldido 
~ av,,~iaç'lIfl, nos lermos do ilem 4.6 do Edital -d() concllrso. c em 
obsuvã11cia ~ determinaç30 COlHida na Sllmula 37J do Egr~gio Su
perior Tnbunal de JUSliça. é ('Iorlador de vi~ão monocular; 

.cI qll.t.'" a eandidaLJ Jaqucline Grlllcs Messi ...s Franco. sub
metida à avaliação, 1I0S lermos do itc.;m 4.6 do Edital do concurso e 
~I\\ ob~el"'o'ãncia ;l d~~erl\\illação colltid,l n<l Súmula 377 do Egrcgio 
Superior Tribunal dc JlI!iliça, é porladora dI: visão tnonocular, in
lkfcrll1do ti solicilação da candidala para Ira13me'nICl especial {alll
('I11:Jçã~ da lonte), pOIS de acordo com o parecêr médico, a ampliaçào 
da (Ol1le nllo é condição,J_l_o.::eessiJ~ia rara realjznç'~o da prova; 

n que a candidata Jeo_vanc Esl-efesoll Vilela, Subl1ldida ã 
avali,lç,jO, nos knnos do item 4.6 do Edilal do concurso enquadra-se 
nas calcg<lrias discricninadas no an."4" OC..:reto n" 3.928/1999. com a 
redaç:lo dada pdo D"c,relo ri" 5.29612004, ah:ndendo à disposição 
cOllllda no llem 4 do Edilal do cc.rlamc-, ddcrindo o pedido da 
i,;'JIldldala. enlretanu;>, quanlo ã enfcrmeira. esta Iicarã no poslo.mé
t1\eo.à disposiçllo da c~ndida\a. quando nceessario: 

g) que o cantlicJ~l(I Leandro O~rna'rdcs CaSLro Vai.:, sub· 
rneLido II av~\iaçàn. nos tcrll\OS do iÍl:m 4.6 do Edital do concurso 
cnquadra-sc ll<lS l.:aleg<lria.~ discriminadas no art. 4" Decrclo n~ 

3.92/(/1991), 1;0111 a rcdação dada fldo Decre{o n~ 5.29M2004, atcn· 
dendo .à dispo~lção eon1ida no Hcm 4 do Edital po Cerl(inlC; 

. h) (Jl,Ie o candidaLo Lconardo Rezende Ourço. s:ubn"i4:lido à 
.avall.:u;ACl. IIOS termos do ilcln 4.6 do Edilal do concurso enquadra-se 
nas c:Jtcgoria.. discrimilTadill> no ano 41 Decreto n" 3.92R/l999, com a 
(cda<,,:"o dada J\L'ln O.::crc·(o n", 5.29(,i2004, a(cnl:1cndo '" d,spciição 
cOOlI(la !lO itcm 4 do Edilal d,,. certame, defl:rindo o parl:cer da 
u)mjs~ão mulliprolí!i:sionnL \endo elll viMa fi dcflciência dCl eandi~ato, 

i1lHOTiza ndo 11 uso de cadeira COll.l cspaldar allo c Illcsa para canholo 
para fi reüliaçlh\ da pwva; - . 

il ~u~ o candidato Marcos Antônio Nascilllcnlo da Silva, 
submelido â a~ahaça-o, n05 lerll10S do ílelll 4.6 do [dilal do concurso 
enquadra-se nas categonas discriminadas no arl. 4" DecrclO n" 

.	 3.92811999. COIl1 a rcdaçllo dada pelo Dc~relo nO 5_296/1004, aleI)· 
dendo ã disposição contida nO ilem 4 do Edilal do c·crlame, in· 
dererindo a solicitaçâo do candidalo para Iratamenlo especial de 3m· 
pliaçi\o dá prova em fonlc 20-, pois de. acordo ÇOIll o pan:.:cr médico. 
a alllpliação da fonle nAo é condição neeessâria para realização da 
pro"a; , • 

j) que O candidato Paulo Cristiano Tcssaro. submetido li· 
avaliação, n90S lerillOS do item 4'6 do Edital do concurso enquadra·sc 
nas categorias discriminadas 00 arl. 4" Deerelo n" 3928/1999, COI1l a 
n::daçâo dadn pelo Deereio na 5.2"96/2004. atendendo li disposiçâo 
comida no .iLelll 4 do Edital do eCrlall1e; '. 

I) que o candidato Rafael de All11(:lda Marlins, submeLido ~ 

avaliação, nos (ermos do ítem 4.6 do [dilal do coneu(so enquadra"se 
nAS categQrias ~iseril11inadas no arl. 4" Decreto n" 3.92~/1999, com II 

redavau dada pelo Decreto n" 5.296/2004. alendt'ndo ã"dlSposiçào 
conLida no iLem 4 do [dilal do eo.::rl'anle. 

O Ex.celenríssimo Desembargador I" Vil:e·Prt=sidenlc FAZ 
SABE'R quc, mantidas as r. declsõcs da Comissão de Avaliação Mul
tiprof'issiol'!31 c tendo ell1 visla o que eSlabclcC( o ilel1\ 4 6 e seguintes 
do Edilal.q;ulador do cc:rtal11e. cm eons'onância com o ar!. 75, capllt. 
da· Resolução 75/2009, do Conselho Nacional de Jusliça, os nn· 
didalos inse~rjtos sob os números: 1910 - Altdr~ Coutinho Van- Woçn
sd; 1971 - Ãngela Maria dc Alrn~idll~ 0369 • Guslavo P,reira Far~h: 
0636 - (gor Zwicker Martins; '6~' . Lalse Banos Leal; 129\ - Rafael' 
Ponciano Araujo Lima e 1472 - Vinícll-!s de Pal,lta Loblón. nãd· 

~~~~d~~a~~I~~i;~:~~~~l;~:ae:i~~I:I~il~!e,en~~s;~~t~d~r~~I~:I~~~lttcnv~~;~s. 
.Aphcar-se-iio as' disposições conlldas no subitetu 4.6.4 do 

Edital regulador d~ Concurso aos S~gulOl':S candidatos: il;scri,.ão 
0349 . Adilson de Sou:ta; Ilns . Bruno Chaves Cosia; 1352 - I:.Ii 
Queiroz Lisboa: 114 I . Francisco· de Assis Cruz Bri((J; 1200 - .la· 
quelinc Gomes Mi=ssias Franco; -1965 • Jcov3ne [Sl.:fellson Vil..::!a: 
0673~ - Leanclro lkrnardt!s." Castro Vale; 1300 • Leonardo RC"J..cnde 
Durço; 1961 • Marcos Antônio Nascimento '"da Silva; 052R • Paulo 
Crísliano Tessaro; 0671 . Rafael de Almeida Martins. 

Bdo J",,1:·)(.(\:~\~·~ ; -; d"·>:l(·ir';l dç 2ít! 3.
 
MARCUS -MOURA- FERREIRA
 

I" Vi,:'.Prb,-jrienl-.; l~l' Trll'll.lI1n!
 

SECRETÀRIA DE MATERJAL E PATRIMÔ1~1I0 

,\\'150S' DE IIÚI\fOLOGAC:\O
 
I'REC,\O ELE:rRÔNKO N" J.', 41 2 47l201~
 

o Tr~mal ~egion~ do lrabalho da Terceira Região infonmr 
fi hOlllologação, pcla autoridade com('letent.:. do PE·33/2012 (arquivos 
e cslanl.:s de aço), do PE·4~12012 (lllak1les ~e lona) t: do PE-47/20 12 
(carrinhos parp transporte de processos)..lodos pelo SiSI~IIl~ de r~·· 

g,isLro. de preços. 

O Tribunal Regional do Traball!o da To.::rccira Região inforllla 
'., bOIl\nlogação, pela au\oridade.' compclcmc, c;los segltlllles PTt:g·õcs 

'c1clrõnicos: PE~5712012 (llllpre~"llra Illalricial lIlonocronlática c ~Ia , 
de impressão): PE~58/2(~.2.(servidor de redc e unida~e dc backup). 
PE-7212012 (llccnçasdo Mlcroson Pr-{ljeel Professional). PE-7412012 
(éabcamenlo estruturado, cabo5 cJélneos e 1~J1l11nàrias), lodos ('leio 
sistema de regislr~ de preços 

o Tribunal Ro:=gi(\Nl\ do Trnbalho da Ten:cila Rcgião informa 
a hOlll?lógoçâo. pela autoridade competente, do PE·76/2012 (gfaniios; 
mármor.::s. csquad:ias c tdllas) e PE-77/2012 (veiculos divcrsos in
cluindo serviços .de ,assislência tééniea), sendo que deslc o ICllc OI 
restou descrlo.Todos pelo S151CI1l:J de regi.qro dc preços. 

fkl~l HthÍ;rCl:;LC. i i de .i~i~cirfl de .!!ll ; 
CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 

OirclUnl 

"vIsas DE REGISTROS DE J'REÇOS 

o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira R.:gião Lorna 
publico os itt:,lls e preços dos tnalerl~is regislrados nos pregõt:s Ek
trônicos 3)/2012, 43/2012 C 4712012 confonn.: rCSUlllClS das Alas 
abai:w. vàlidas por um ano, a conlar" da data da~assinaturà. 

PE-3312012. Ala A assinada em· 12/12/2012 o.:: Ala B assinada 
em 2tlllt201L:. 

·PE-4312012. ~13 assil13da CIn 06~1112'O12. 

~$TI l21. .700 ~nd - Malolcs ..:\\\ lon3, e\\l" vlõ::nk. nurea MF 

~í130 firi. _40n un.d - MaloteS elU 101.3. cõ-r IlIarroll·, lll~rea MF 

·P[·47/2UI2. AI~ asslll"ld~ em 20/1 212() I 2 

1t~I~r~c~~:2 ug~ar~Cê~~~~o a~à~S.fÓ.lflcionam\:1\,Io. para li"Jnspon..:: 

hem 2.1 -70 und, - Carrin~q do liDO abaSleCL:dor. para lranSporte de 
~ tuarc Croma. R"662 OU. , 

As aias encontram-sc disponibilizadas no sile www.lrL3jus.hr. 
, 'O Tribunal Regional do Traballlo da TerCL:ira Rcgião. loma 

público os ilcns e preços dos materiais regislrados nos Pregões Ele· 
trônicos 57/2012.5812012,72/2012 e 7412012 cOl\fonnL' rC~t1Inos das 
Alas dc registro de preços abaixo. validas ro'· um ano. .::I Contar da 
dala da assjn8lUra. 

PE.5712012 .. Al.a .!ssinada em 27112/2012. 

f'[.58/2012, AL;i A:>sinada etn 27/\2/2012. / 

8~~'OOÕ4_~V~t\~cn~~~~~ ll~if~1~~uúi~f;;~~, iL~~~;) ab~i):~~~~~ço~s	 _ 

-50 und, - Servidor dc. rede'. gabinelt: tipo torrc. incluindo a 
~,6fõSÇ~04 de ,ij~ctr~()g~eraçlOnal Red Hal,,;narea IBM. modelo 

ItCI~l 2 -1()U und. - Unidadc-qe backup DA'" 72GB cxterna, .com
ka'2~~bocg8~ !?qUlpalllen\O 00 lt ylll I. lllJ1"C:J H'P. lllõl1c\0 ()\~ 27.13 

\. .. 

P·[-72f2012, Ala ilssinada c(\~ 2tVl2/2012 

. PE-74/2Uf2, Ata Única assinada em 28/t 212012 

_ Cabo sinlenax 120.0 lI)m2, man:a Condü 

ITEM 3 - LUMINARIAS MONTADAS COM REATOR E LAM. 

) I - 3_00 unido -
. 

llinària dc s r' 01 

.' ~ \V 
R lon 00 

\ As al
wW\\' Irl).:lus.or. 

as' clleontralll'Sc dispun,ibilll:adas 110 SilC. 
• 

. O Trihul1Rf Regional do Trabalho da Terceir<l Região. IOma 
publico 05 iIC"S 1.' preços d(ts malenars reglsrrados nns Pregões .Elc
Irônicos 76/2012 c 7712012. conforllle ro.::SUlll0S das Alas de reglslro 
de prcços abaixo, validas ('Im lim al1o" II contar da d31;1 da. n:,si
nalura. . 

PE-7ó/2012. Atas A e B Jssinadas l.'m,27/1212012. 

[s\e documcnlú pode ~r verilicado nO o.::ndercço e1ctrônico hup:Jlwww in.gov.brfaula1iicllh:le.h~'-lJ. Doculllenlo assinado dlgitalmellle conforme- MP.nr: 2.200·2 dc 24/0X/2001. qJI~ inSlilui a 
pdo cOdigo fMt032013U121001Cl4 ' Infraestrulura d..:: Chaves Púhlic'as Brasileira - leP-Brasil 

i 


