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PODER JUDICIÁRio )~" . 
JU8T.IÇA DO TRABALHO'- ..... . " 

". /, ' , 
TRIBUNAL REGIONAL I)() TRABALHO - 3-REGIAO . ., '. \ 

.PE-51/2012 ~ ATA' DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Nll da Licitação no síte~.licitacoes-e.com.br: 45.61.74
 

O Tribunal Regional do. Trabalho da 31 Região e a empresa abaixo qualificada. 
por seus representantes legais. firmàm a presente Ata de Registro de Preços, referenté'ao Pregão 
Eletrônico 5112012, cujo objeto é o~egistro de Preços de Í1npressoras monocromáticas com tecnologia 
laser/le'd é suprimentos. observadas as especlficaçõ~~, os preços eos quantit~tivos.segistrados, bem 
como as'cláusulas e condições estabelecidas no editai convocat6rio de fls. ,18'8/215 e constantes da 
proposta comercial de fls. '235/239, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional 
às partes. conforme regras estabelecidas no Decreto nO 3.931. de ~9/09/2001. A presente Ata terá a 

. validade de 01· (um) a'no. éontado a partir da sua assinatura. ,. 

FORNECEDOR: Microsens Ltda 

CNPJ: 78.126.950/0003-16 
,. 

o 

Ef,IIDEREÇO: Av. Dez de Dezembro. 7033- Londrina-PR- CEP.: 86.046-140 

FONE- (41) 3024-2050' FAX: (41) 3254-3524 
REPRESENTANTE, LEGAL E CONTATO:lutiano Tercílio Biz 
Endereço para envio, do Contrato: Av. João Gualberto. 1.740 - 10 andar - Juvevê - Curitiba-PR 
CFp·An n~"n.OO1' 

E.MAIL: lidtação@microsens.com.br" 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Telefone para aberturª de chamados - 0800 600 8200 
. 

'1 
monocromática, com tecnologia laser/led 

f!"'-"'''-'''-''....."..~''''''-''''",' modelo Ml-37S0ND. 550 

Valor Unitário é . 

" (R$) 

,595.04 

(quinhêntos e noventa 
e cinco reais e quatro 

centavos) 

2 r==.........~;L:. Composição do kit 

" Kit de Suprimento (cilim:lro e cartucho 

cilin s6 

.. ,) 

;.-:

145.33 

2.200· (cento e quarenta e 
cinco reais e trinta·' 

e três centavos) 

PRAZO DE J:NTREGA: O prazo -entrega é de até 30 (trinta) dias corridos. a contar {ja a'ssinaturadp' 
ontrato. LOCAL D~ ENTREGA: Centro de Logística Integrada- do TRT/MG. situado na" Avenida .Ápio 

Cardoso. nO lpO•. bairro Cincão. Contagem/MG. CEP: 32.371-615. AGENDAR entrega pelo rio (31) 339i
1922/1736 

~AUQADEE GARANTIA: Os equipamentos (impressoras) terão garantia de 36 (trinta e seis) meses. na 
~odalidade on site, a contar do recebimento definitivo dq bem. Os suprimentos de impressão terão 
!sua garantia vinculada aos seus prazos de validade, ou seja. 18 (dezoito) meses, a partir da data de 
~ntrega,'. '. .' . 

12013. 

j3elo Horizonte. rlE de ~de2012. . . 

}" - '

"y~ ~ ~~.Á- ~~~
 
Pelo Tribunal Regional, do Trabalho Pelo FornecedorI . 
da 31 Região . LUCIANo. Tt'RcIVO t3(~ 

I 
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mente, pelo presente edital JNTlMA~SE o réu' do teor da sentença.	 ven:diclos e as provas que foram produzidas nos autos, o acusado CIO Lei n° t .060150. Publicada a sen,ença em .plenàri.o F iotimadas as 
çO,mpanhia do cnriJo adolescentc WEBERTO~ FELleE premeditou a panes. Sala das Sessões do Triln;mal do· Jún de Samambaia,Df. aOI::~i;j: ~~D~ÁR~~bs~1.{~j~~:~:t1,an~e;:,~~ad~~. -:~3 mone da vítima partindo em direçlJo a el. já armado. Oestac.l!J-se que 31.• dias do mês de outubro do aBO de 201.2 (3110.2012) às 

do Código de Processo Penal, pata q1Je seja ele submetido a jul a prenteditaçiJo e a dinâmica. acima narrada deixa claro a intensa 17h30m. 
gamento perante o Tribunal do Júri da CircunsÇriçlo. Judiciária de	 vonUlde do réu em matar a \lítlm'a. Ademais. utilizou-se de um menor. 
Planallina-DF. como incuno nas pcrras do art. 12J, § 2-, iDcisos Il e	 infrator para que JIlIbos pratic~sem o 'crime, o que deve' ser re GILSARA .c. B, FURTADO 

\IV do Código Penal (...). P.RI. PlanaltinaIDf. 3 de nbvembro de chaçado energicamente pelo Estado. uma vez que é do conheclmenlo Juiza Pr~~idt:'nte
2009. Adernar Silva de Vasconcelos - Juiz de pireíto". ' de todos que aos menores infratores a reprimenda é menor à re


E para -que cBegue ao conhecimento de todos e do(s) .re~ primenda 465 penalmente imputáveis. Assim. esta circunslijBcja deve
 
ferido(s) acusado(s). mandou passar <) PrefCDtc edital. que será ali· ser analisada de forma desfavQrável ao réu; 2) quanto.! motivaçJo do
 ? VARA CRIMINAL 
xado no local de costume e publicado no Diário Oficial da Vniao.	 crime, ante li decislJo soberana do Conselbo de Sentença. o qual 
seçao 3.	 reconheceu que o crime foi motivado ~a torpeza. que apesar de ser EDITAL OI: CIT.\ÇÃO I: INTIMAÇ,\(1 

Oultossim., faz: saber que este -Juizo está siruado na Av. repugnante. será adotado como parinielro l1alizador da tipificaçllo (Com prazo de '5 dias) 
WU2: Quadra.Ctntral~Seter Aóministral1vo;Edificio do Fórum. iílla penal; 3) a análise das ci~unstãncias'do cnRle observa-se que o criI1'!e 
82, PlanaltinalDF. foi p1111icado em um donl1ngo. por volta dlls 13b.30min. em plena via O Dou'or MAl' ABRAHÃO AL\(ES DE SOUZA. lu;z d. 

. Dado e' passadQ nesta Cirtunscriç.1lo J.udici.ària de PlaDal~ pública, visto q\le devido ao b.orário C; dia da semana em que os· fatos Direito da Segunda Vara Criminal de Santa MarialDF na fonna da lei. 
tinai'DF. 105'24 de Janeiro da 2013. Eu. Priscila Alves Lima. Diretora ocorreram há maior Jnovimentaçllo de transeuntes, e que o réu pouco ele. FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele 
de Secretaria. o subtcrevo. ~ se i~ponou, desprezando por completo a possibilidade de tLivejar tjverem çonhecimenlo -que por es\e Juízo se proceM8 a. Ação Penal nO 

terceiro, inoccnte. o que deve ser analisado de forma desfavorável ao 2012.10.1.007461-8. na qual é aeusado o Sr(a~. RONEl GUIL~ER.
F."BIO MARTINS DE LIMA réu; 4) o réu nlo ostenta condcnaç!ó tramitada em julgado. nllo ME DE FRANCA. Brasileiro, Casado.' CI N! 4.331.527-SSf'lGO.-Juu; ,j(' Dircitu possuindo. asi1m regtstro de antecedentes criminais.; . Profissl1o: MOTORISTA. Filho de Adauto .Guilherme de Franç.a e5) quanto à conduta social do acusado n:ssalta-se que o 

Soeli Rosa de França. estando incu~ nas penas do art. 180,,capuI do VARAS CRIMINAIS DE PLANALTINA	 m~mo. socialmente. apresenta comportamento voltado à prática de
 
crimes. confonne se verifica nas certidões juntadas às Os. 2691272.
 Código Penal. Quando procurado nos endereços constantes nos autos 

? VARA CRlMINAL DE PLANALTINA nAo foi ellcontrado, estando. portanto. cm lugar inceno c'ollo Sa~ido.onde se consUlta imputaçlo de outrO crime de homicídio qualificado
 
em sua forma tentada. ,?ondenaç!o pelo crime de tráfico. erime que J Fica. dcSsa fontla., o acuSa(io CHADO E INnMADO para com


EDITAL DE CITAÇÃO· 
assola ·a sociedade e desagrega famílias. devendo réferida circuns·	 pa{Ccer perante e:ite Jull.O pessoalmcnk oú POf. intermédio de ad~

(Com 'prazo de 1~ dias) tâoc.ia ser- anaiisaaa de foona desfavorável ao réu; 6) a personalidade vogado co~tituído. para responder. no. prazo de la (dez) ,dias. por 
.kto acusado. considerando <o que restou reconhecido pelo Conselho de escrilo. à acusaçAo que lhe é feita. ~os tellllOs do art. J96 e .seu EDITAL DE CiTAÇÃO - O DR. JOÃO RICARDO VIANA
 

"cOSTA. Juiz de Direito Substituto da Segunda Vara Criminal de
 Senlc?0ç.a Co as provas produzidas nos autos. ante a dinAmica do crime	 parigrafo único do CPP. !ica o réu advertido que a n;sposta deverá ser 

Planallina. na fonna da iei, etc. FAZ SABER a todos 05 que o	 demonstr~m que o réu é pessoa desarra1'oada e desprovida de qual· veiculada por meio de advogado. E para que cheguc ao conhecimento 
que( freio inibitório ou moral. O reu. ante as ·prova!l. produzi,das de looos e do referi~o acusado. mandou passar o presente edital. que prtsente edital virem o'n dele tiverem conb.ecímen1o que por este 
buscou 'resolver' seus connitos li: sua .maneira. inlijulando-se um JUsJuízo se processa a Aç.llo Pena! nO 2Qq .Ó5.1.00~65O-9. oriunda do será afixado no local de costume e publicado no OlArio Oficial da 

Inquérito Policial o· 3122011 instaumdo pela:' 16. em que o réu Uni!o ~ Seç40 3. Outrossim. faz saber que este Juízo tem sede lia QRticeiro .q~ pretende fap=r o que ~upôe .ser justiça com as próprias . 
mlos. in....crtendo valOres constitucloaalmente reconb.ecidos; Referida 2i1. Bloco I. Conjunto L Fórum Des:'José Dilermando. M~ireles.
circunslância deve ser analisada de forma. desfavorável ao réu; 7) ~~Ed~E1J~Ó~~~1~I~~tE·~~~~oe ad: ~~~/~~6~E;ÜB~~:	 .Sanla Mana-DF. CEP: 72511·100. O presente edítal será afi.xado DOquanto às conseqilc!.cias do crime essas $lo as próprias do lipo 'penal 
não viabilizando análise negativa; 8) quanlo ap comportamento da

deaunciado como ineurso nas penas ~dos artigos 331 (três vezt~) e	 . lugar de costlllme e poblicadó na foJ11\a. da lei. correndo seu prazo a 
141. ambos do L'ódigo Penal. Diante da(s) tentaEiva(s) frustrada(s) de	 partir da publicaçllo. considerando-se transcorrKio lI!sím que decorvitima, essa em Dada contribuiu para a ocorrência do crime•.da fonna ciâ-Io pessoalmente. já que o acusado não .foi encontrado oo(s) en ram o~ 15 (quinze) dias. DADO E PASSADO NSSTA UDADE DEcomo os fatos aconteceram; Desta forma lixo a pena~base em 22dereço(s) cOml8Dte(s) do.s auros. pero presente edita! • que lem o 

(vinte e dois) artos·de reclusão. Considerando a alenuante 'disposta no	 SANTA MA,RIA-DF. ao(s) 21 de janeiro de 2013. O QUE CUMPItA 
prazo de lS (quinze) dias .• fica(m) o(s) réu(s) ClTI'\DO(s) da pre

art. 65. inciso I. do C6digo Penai, ln1e a menoridade penal relativa.	 na fOrma da lei. :eu, , FABRICI.o MIRTO NOVAIS FLORENCIO. sente açllo penal que é movída em seu desfavor, confo'Qlle denúocia jà 
atenuo a pena. cm OI (um) ano. fixando-a. pro.... isoriamente no pa~_	 Diretot de Secretaria. o conferi. recebida pela MM. Juíz.a de Direito. Ora. Catarina dc Macedo No
~ar de 21 tVlnle e um) anos dc reclus.llo. Trata-se. confonne restou gueira lima e Correa. e cuja cópia ser·lhe~á entregue em momento . 
decidido--pelos senhores jurados de crime de bomicídio na sua fonna MAX ABRAHi\O ALVES DE SOUZA oportul1o. bem çQmo INTIMADO PARA APRESENTAR RESPOSTA 
tentada. Assim:"considerando o dispoSIO no parágrafo único do art, 14	 Juiz d~ ~jrelto .ESCRITA. no prazo de lO (dez) dias. na fonna do anigo 396 e do CP. as circunstâncias do· caso concreto. e o iíar criminis pereorrido. seguinLes do CPP. Fica. ainda. o réu advertido de· que. caso nlo 
U'ln8 vez que o riu pralicou todos os atos. executórios necessários à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO· 

compareça Q\] nlo constitua um defensor. serlt delcnninada a sus consumaçllo do t)elilO. o qual somente n.1lo se con~retizou por cir~	 I' REGIÃOpensão do processo e do prazo prescricional, nos tennos do art. 366 cunslÂncias totalmente alheil)1i, à vontade dele em cotejo com o fato dedo CPP. podendo o Juiz detcrminar ainda a produção anteçipada das 
a vítima n.Ao ter sido alvejada. diminuo a pena' iI '12. fixando-a EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOSpmvas consideradas urgentes e. se fOI o caso, decretar prido pre
definitivamente nO patamar de lO (dez) anos e 06 (~is) meses devcnliva. tiOS moldes do art. 312, do referido diploma legal. E. pa~ 
recluslo por inexistirem outras causas c$peciai~ de alimento ou deque chegue ao conhecimento de todos c. notadamenlC. do referido	 TRT~SOF 1)6/12 -.PE 091i12 • RP.• Registro de preços para aqui-
d,minuiçao de pen,. CRIME. DE COIlRUPÇAO DE MENORESacusa<f:o, mandou-se: passar o presente edital. que será afixado 00	 siçlo 'de etiquetas. .Considerando que It fundam.enlação das circUDStãncias jUdlCi~is àalocal de. costume na sede deste Juizo e publicado no Diário Oficial 	 Espécie: Ata de Registro de Preços. Org.1lo Gerenciador: TRT·I· Reculpabilidade. antecedel\les criminais. COl:1duta social. personalidade. SeçAo 3. Outrossim. faz saber que este Juizo tem sede na Av: W1L2.	 . gi.llo. . '. .
conseqüências do cn'lne são as mesmas adotas para a fhaçlJo da penaSetor Administrativo. lote 420. Fórum Deti. Lúcio B.ati~ta Arantes;	 Fomeeedoro TAMPASCO & FREITAS. COMÉRCIO E SERViÇO base em relaçito ao crime de, homicídio em sua forma tentada. asBloco ."B"·. tém:o. salas 81187, PlanalLinaJDF. Horirio de funcio	 LTDA~ME • Item 09 - Valor unitário; RJ 0.27 e· valor global; RIadoto lambém para o crime de corrupçAo de menores. Quanlo ànamento:·'2h às 1.9h."Dado e passado ncsta cidade de PlanallintllDF.	 810.00. . . . ,motivaçlo do crime csta nAo rmlou esclarecida; Quanto às. circuns.0(') 21 de jaoeiro de 2013. à, 15:09. Eu. ANAYRA JUREMA O inteiro teor des1a a(ã-encontTlI~se dispon{"e! no ender.cço cleu-ônico: tâncias do crime observa-ae que ( inerente ao lipo, na medida em que'

LQ.~ES SOARES; Dire'orn de Secretaria. la subscrevo. o réu teria pralicado um crime de homicídio em sua fonna tentada na ww·w.trtl.ju,s.bt. 
!- companhia de um adolescebte, o que nao será analisado de fonna'JOÃO RiCARDO VIANA COSTA 

desfavorável a ele; Ressalta·se que para essa modalidade delituosa DlRETORlA-GERALJuiz dt: Direito nadll hà que se falar em comportamenlo da vítima. Desta forma. fixo Snbstiluto 
a pena.base em 02 (doi~) anos e ·06 (~is) meses de recludo. Con· 
siderando a atenuante da menorida.de penal. atenuo a pena em 04CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA qE SANTA MARIA (qual!?) meses, fixando-a provisoriamente no patamar de 02 (dois)
 

TRlBUNALDO JUR! anos e 02 (dois) meses de reclusAo. Con!liderando o disposto no § 2~
 Processo TRT1S0F n° 194/12 - PE 110 099/12 • RP • Objcto: Aqui~ 
do anigo 244-B da Lei nO 8.069/9'0. Vis10 que a infraçlJo praticada siç!o de uniformes. Tornamos pública a todos os interessados a ho

EDITAL DE INT'MAÇ.~O pelo adolescente e pelo denunciado encontl"ll-:SC illclu{da no rol do mologaçAo da lici18çao na modalidad'e Pregllo Eletrônico. n° 099/12.
(Com prazo de 90 dias) artigo ,'o da, Lei n~ 8.072190. aumcnto a pena em I/~ toruando~a relativo ao processo em referência. sendo vencedoras as empresasdefinitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez;) meses e 20 (vmte) dias de FNG CONFECÇÕES LTOA J EPP para O lote 03; TRÊS ELOS A Dou'o" GILSAAA CARDOSO BÀRBOSA FURTADO. recJusio, à mingua d~ outras causas de aumento ou diminuiçito de 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C"'LÇAOOS - LTDA p,,, o loteJuíza de Direita, Presidente deste Tribunal do JÚli.-da Cin.,unscriçlo pena ao serem conslderado~. Considerando que se traia de concurso
 
,Judiciária de Samambaia. Distrito.Federal. na forma dEi lei. elc. FAZ material de crimes, anle a· mulliplic~dade de ações e desígnios au
 05 e WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS - LTOA 

para o lote ~6. . .SA.BER ·a lodos os que o prescnte edital virem 01/ dele tiverem tônQmos. observando·se o disposto no caput do art.. 69 do Código
 
cMhecimento qu_e por este Juizo .se processa a Ação Penal· n. Penal, lotalizo a pena em 13 (treze). anos. 04 (quatro) mcses c 20
 
2009.09.1.006908-4. em que é pronunciado ALESSANDRO TAVA (vinle) dias de reclusão. a ser cumprida inicialmente em regime fe
 Ri(1 de Jan:.:iro. 2" de janeiro dr- :!01:Z 
RES LEITE. brasifeiro. ngscido em 13103/1990, natufal de Bras! chado. de acordo com o disposto no art. 33. § r ..•ltnea "a~ do CP. ERIKA MELO PEREIRA 
~ialDF, filho de Leondas P~eira Leite e d~ Laurita Estevam Tavares: Considerando que foi revogadEl a prisilo preven\Íva do réu e Coo:dcnadora da. CPt·
 
IOCU~ nas penas do artigo 121" § 2~. ínc. I c/c·artigo 14, inciso 11. que depois di"o o ·mcsmo se evadiu do .distrito da culpa. encon·
 
am.bo~ do Código Penal: art, 244-B. caput do Eslatuto da Criança e trando-se em lugar íocerlo e n.1lo sabido, demonstrando claramente 3" REGIÃO
 
do Adolacente. E como n.Io tenha sido p~ssível intimá-la peuoal~ que nlo pretende se sublncter a ordem legalmente inslituída. bem
 SECRETARIA DE MATERIAL E PÀTRlMÔNlO
mente. anle o âdvento da Lei nO 11.689. de 09 de junb.o de 2008~ pelo	 como o f-ato de ter pra\icado vários outros crimes depois da data dos 
p~le INTIMO-O"'d'a SENTENÇA proferida em Sessllo Plenária do	 presentes autos. conforme se verifica nas certid(les juntadas aos autos .\\'"1.\0 VE HOMOLOGAÇ·ÃOdia 3 I de outubro de 2012. péla MMa. ·Juíza de Direito. Doutora .às fls. 2691272, ante os fundamentos legais exi!l;teoles no art. 312 do 

PREGÕES ELETRÚNICOS N" .", 51, • 70/21112GILSARA ·CARDOSO BARBOSA FURTADO. com diq>osüivo , CPP. ao vislumbrar a necessidade de se ganmlir a ordem pública ante
 
seguír transcrito: "(.. :) Posto Isso. o Conselho de Sentença julgou a reiterada conduta do réu em praticar crimes, bem (orno a ne

inle81111fTlente procedertte..Q prelensio 'PUnitiva do Estado e condel1ou çc.s,idade de garantir a aplicaçlo da lei penal, t>ECRETO a prisAo de
 O Tribunal Regional 00 Tmbalbo da Terceira Regilo infomla 

ALESSANDRO TAVARES·LEITE. frente ao disposto DO artigo 121. ALESSANDRO TAVARES LEITE. nAo lhe concedendo o direito de a homologaçlo.. pela autoridade competente. do PE.5112.012 (Aqui

~ § 2". inciso I. ele o art. 14. 'inciso 11. ambos do Código Penal e frente recorrer da presente sentença em liberdade. Ressalto. por fim. que nlo siçao de impressoras e cartuchos. de ,toner). do PE·38J20 12 (aquisiç.1lo 

ao disposto no artigo 244-B. da Lei n° 8.069190. Tendo por base os se mostram suficienles e cab1Veis quaisquer das medidas conlld,as no de .refrigerador. frígobar. aparelho de f,x. circulador de ar. ventilador 
artigos 59 e (i8 do Cooígo Penal. passo á dosimetria da pena, CRIME art. 3),9 do CPP, motivo pelo qual nAo as aplico· nesle momen~o. .de coluna. fragmenladora de papel e calçuladora de nlesa),c do eE
DE jlOMICIDJO Conside.rando que: I) a culpabilidade. neste caso. Expoça-se o competente Mandado de PÀsão. Operando-se O trânsIto 7012012 (etiquetas patrimoniais). todos pelo sistéma de registro de 
registra exce!lSO que deve ser considerado dc [orma desfavorável ao' cm julgado expeça·.se Carta. dc Sentehça ao Juízo das Execuções • preços. 
rétl. visto--tJue. ostenla ele\lado grau de censura, cujo comportamento Criminais. bem como se coItTUlIique li J.ustiça Eleitoral (art. 72. § 2". 
os'e.nta uma reprovabilidade além daquela Já ingerida· na própria con dQ Çódigo Eleitoral) para os fins do artigo IS,'inciso 11I. da ÇFI88. .-'H~IQ H,)ri7.llntc-MG. 24 de Janeiro de ~()13. 
duta em· sí. o que justifica seja a presenle circunstlncia judicial Oncie-·sç ao Instituto Nacional de IdénlificaçAo • INI. nOliciando a CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 
~nali.sada de forma dç.sfavorável a elc. Assim~ ante a soberania dos presente copdenaçto. Custas pelo réu. observando-se o dispo:!iolo na' Di.rctora ' 

Este documento pode ser verificado no endereço eleti'óoico hltp:J/www.in.p.bu.~ttnI. Documento assinado digitalniente eonfonne MP n! 2.200-2 de 2410812001.: que instituí a 
pelo CÓl!;go 00032011012500139 . . ,!nfraesttutura de Chaves Públicas Brasileira - rCp-B~~il. 
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AVISOS DE HOMOLOÇAÇÃO E ADJUDICAÇÃO alterada a data limÍle para recebimento de propostas para até as 11 7-REGIÃO 
PREGÜES EU;TRÚNICOS N~ 1>4, 69 e 71/2012 hotas do dia 04-02-13 e a se..ssão de disputa de preços será aberta a DIRETORIA-GERAL' 

partir das 14 horas do dia 05-02-2013, Maiores informaç~s poderão SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
O Tribunal Region.al do Trabalbo da Terceira Região informa ser obtidas na Av. Praia de Belas, n.O 1.l00, Prédio Anexo Ad. SETOR DE LICITAÇÃOa 8djudicaçllo pela pregoeira e a homologaçlo pela autoridade com

petenle dOi ~guiJ;ltes procedimento!t licita.tórios: minislTlltivo, 6° andar. em Porto AlegrelRS, (51)3255-2226, das 10 às
 
PE·64/2012 (Filmagem de eventos e outros serviços), à em
 18 horas. ou nos sítios: ww~Jicitacoes-e.com.br e www.trt4.jus.br. AVISO DE LICITAÇÃO 

presa Filrnavideo Ltda, CNP1: 22.373.476/0001-00. PRn;Ao o;U;TRÔNICO N' ,1!201J 
PE-69/2012 (Fornecimento de água min~al potâvel. sem DANIELA VAZ DOS SANTOS 

gás) à empresa Everest Comércio de 'Bebidas Ltda-ME, CNPJ: 09. C\ll~rdenado['a dt> lit-itaçt)e.,;, c Contratos . O Tribunal Regional do Trabalbo da 7- Regtio realizará 
468.072/0001.32. pregão elelrônico visando contrataçAo de eÔlpresa para confecção de 

~ PE·7112012 (Fornecimento, adequa~.lIo, montagem, instala. bandeira com base e maslrinbo, para mesa. A sessllo pública lerá 
'Ç!o de equipamenlos audiovisuais n"O plenário) à empresa Seal Te. início às 10 boras do dia 08/02/2013, horário de Brasília. na internet 
lecom Comércio e Serviços de Telecomuni~ões Lida., CNPJ: no sílio WWW.lic1tacoes~e.com.br. Íntegra do edital disponível neste 
58.619.40410001-48. . sítio e na homepage www.trt7.jus.br - Iink: Acesso à JnfoanaçlolCon

Objeto: cnvelop~~ timbrados. Recebimento de propostas: até as Ii tas Públicasllicitaçao/Pregão .Eletrônico. 
,3eh) Horizonle.MG: 24 dt: janeiru de ::!013. boras dO' dia 06-02-2013, por intermédio do sítio www.l1citacoes

CLAUDIA. SAMPAIO GONÇALVES e,com.br. A sesslo de disputa de lances terá inicio às 15 bons da Fortakr.a, 24 d~ jan~lhl de 2013. 
Diretora mesma' data. Edital: nos endeTeços eletrônicos www,licítacoes· ISABEL CRISTINA 'CAMPOS ~IEIlRA 

c.com.br e www.lrt4Jus.br. e na Coordenadoria de Licilaçôes e Con Pregoeira 
.\VISO DE REGISTRO DE PREÇOS tratos, sita na Av. Praia de Belas, n° 1100, Prédio Anexo Admi·
 

nistralivo, 6° andar, cm Porto A\egreIRS, telefone (51) 3255-2226, 8' REGIÃO
 o Tribunal Regiqnal do Tr~balbo da Terceira Regiao, loma das 10 às 18 horas,
público os itcns e 'preços dos matenais registrados nos Pregões Ele· EXTRAlU DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
tTÔnicos 38/2012. 51/2012 e 70/2012, confonne resumos das Atas de
 
registro de preços abaixo, váhdas por um, ano, a contar da data da
 DANIELA VAZ DOS SANTOS
 
assinatura. / :
 

Objeto: Contrataçlo dlreta de empresa para a prestaçllo dos serviços 
de agenciamenlo de viagens. Valor Eslimado: R.S337.8'6,86 (Irezen· 

Coordena(,h'ra de lil'ltaçi'l<i> e Conlr.tto;; 
I'E-38/2012, Atas A. B e C assinadu'em 17/10/2012, esiando pen~ . tos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e oilbnta
denle a Ata D.	 Rt;SUI:fAUO DE JUl.GAMENTO centavos); Processo: 163/2013; Partes: União-Tribunal Regional do

PREGÃO ELETRÔNICO N' 75/2012 Trabalbo da 8- R.egillo e WORLD Agência de Viagens, Operador.a e 
Consolidadora de Turismo Llda.-ME; DisposiLivo Legal: Art. 24, in· 

~~""Jj~IC~~~9~~I~I~~erador tipo Olportll, 340 J 390 litro!.. 1JW'~10: Consul 

I~'" A - .:~ Ma~çio de Moraes-ME.· CNPl -IO.422.173fOOOI-64. \fnll:edorl DOS 

o Pregociro do TRT da 4- Regiao, designado pela Portaria ciso IV. da Lei n08.666/93. atendido ao disposto- no parágnfo único 
n.o 3636, de 11.06.2012, c~munica aos inleressados quc. no Pregllo . do art./26. do mcsmo diploma legal; Declaraçao da Dispensa: em 

Uem 2 I - 50 lIIIid.• ~frigerador 120 litros (frigobar), mJ~afmodelo' COIdul CRCI2A
 
R 63596 .
 

Eletrônico n." 75/12. relativo ao registro de preços para' contrata,çao	 22.01.2013, pela SQl. Rcgina Uchôa de Azevedo, DirelOra da Se
de serviço de êhaveiro. foi declarada vencedora a empresa SIGILO crclaria Administrativa e Ordenadora da Despcsa; Ratificação: em . 
CHAVEIRO FECHADURAS DE SEGURANÇA LTDA. 22.01.2013, pela Exma. Sra. Odete de AlrncKla Alves, Desembar· 

., I -'O - A de iàe_ lmile ca 9rotber 275. 44QOO 

Ata..Bf'I; ~~s7 O.frlCc Produc:b Comer~~,~tda. - CNPl -53.617.6161000'_19, veucedon DOS 

gador.l Presidente. 
~1C~~':.n- 70 u.tlid • Caleuladorll elelJ'OOica de mesa. muulmocklo: Oli",cttiflosos 8049. ALEXANDRE GOETTEMS ZORATTO 

9' REGIÃO 
Ala.C:., ~~Imo li. ~.lCboalino Lt.da.:ME - ('Nr] ..()().17SJ8&1000I~1.vc:ncedora DOI 

6' REGfÃO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS1~2:~3~ 110 unid - Circula~ de ar, tipo torre, marcafmodelo: VenlisoUJO em preto. 

IWII S.1 - 10 u.tlid. - Veatilador de eol~. mlllCafmodelo: VelllUoWOC 40 l;lfI bnDl:o. EXTRATO DE CONTRATO . Processo: Pregão n" 10112012. Objelo: Registro de preços Pilra aqui
~ 1999. sição: lote 06,- 600 tlDidades - régua de tomada (com filtro de linha). 

CONTRATANTE: TRT da 6' REGIÃO. CONTRATADA: NORDE
PE-5112012 Ata Única assinada em 28/12/2012 COM - NORDESTE COMERCIAL LTDA. OBJETO: Aquisiç.o e r:.IVari~~~~o~a ~tal:Ji~6~~~~~:~~~~~irr6~~·~~~~alf~~n~:e;t~ 
'~b.Üllica -Ni~... Lida. - CNPJ ;'3.l26.9501OOO3-16•• vencedOfll 110 Iole Unioo, ilCfll insl8lação de máquinas condicionadoras de ar do lipo "Split" para este Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10,520/2002 e Decreto 3,93112001. Sig

TRT (lO" pedido). PROC: 146/11. MODALIDADE: Preg'o Ele natári9s: Patrícia Aimée Bruel Antonio - Ordenadora de Despesa,. I~~ :0- Sr.J~N'!~IrlOIXlcromMic.a, com lecllOlogia laserl'lcd.~ca SUllIUJlS" pelo Orgllo Gerenciador, e Gilmar Saraiva Guimarlles - RepresenLantetrônico n" 77/11. FUNDAMENTO LEGAL: J...ç:is n."s 10.520102 e 
Legal, pela fornecedora. A Jntegra da Ala encontra-se. disponível no 
sile: b~lp:l/www.trt9.jus.br.Contato:contratos@trt9.jus.br 

'1~~~4; 3.2.200 um, - Kit e suprim~o /cilÍJIdro ~ canlU:ho de temer) IIWUI Salll!lllllg	 &:666193; Dccretos n"s 5.450/05, e 3.931/01 e 6,204/07; lci Com

plementar n" 123106. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; Elemento de
 
Despesa ,4490.52.12, Progra~a dc Tnbalbo 02061057142'560001 

Apreciaçllo de Causas na Justiça do .Trabalho. EMPENHOS:


PE-70n012, Ata Única assinada em 28/12/2012.	 EXTRATO DETERMO ADITIVO 

2012NE001388, 2012NEOO1389, 2012NEOOIJ90, 2012NE001392 c 
20l.2NE00I393, nos yalores de R$ 2.080,00, RS 21.770,00, RS Tri~unal Regiona' do Trabalhp da 9"' Regilo. Contratada: Elvis Marco 

lIem 1.1 _ 4.000 'uM.• EI~uel.a para patrimônio, MIl dlmeD~ 45X15mm, com OI 

~?..IlI~...:,~a.r:il~~~ Lw. - CNPJ .07.233.30610001.~. "'~ora no Iole ~Q, itens	 Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contratp 86/2012. Contratante: 

21.897,00, RS 1"5.730,00 e .... RS 10.440,00, respectivamente. VALOR Moser' Pereira, Objeto: Retifica o n~ do logradouro do objeto de . 
DO CONTRATO: R$ 71.917,00. VIG~NCIA: De 08.01.13 alé olm:e~ ~tJ TRT-13~CjI~0I~ doD~Ii:::~:r.ído da Rcp\lbhca, códiJO da natureza	 locação do contrato origmal, passando a constar "Traves~ Paraguai, 

263. SAo Jose dbS Pinbais". Valor dO-contralo pennanecerâ inaltendo. 

ii::~: s:,b nrr-I~~q=· ~g~_ dOn~IRe:o~4~as!oda República código da IlatUFelll TURA: 08.01.13. Assinam o prescnte contTálo, pelo TRT6, o EX.mo 
hem 1.2 - 10.000 lIDd. - Etlqutla para pammõaio, na, dimensões 45Xllmm. com os	 término da garantia ofertada pela contratada.. DATA E ASSINA· 

Data da assinatura: 23/0112013. Fundamento lega\: Art. 57, inciso 11 
da Lei 8.666/93. Vincul4ÇAo: Processo de Dispensa de Licita'ção - PR .Sr. Desembargador do Trabalbo. Presidente André Genn de Assunçllq hem 1.3 - 4.0:)0 und. - Etiqueta para palri/ftôrlio, Da! dim~ 4SX15mm, com Os 46/2012, ProceSXl Geral 93712012. Dotaçlo Orçamentária: Programa: 

[~~SSOI;: Repiablica Federali",. do Bnuil _ POlkr JLldiciúio _ TRT.3", Regílo;-MG _ Barros ~, pela ContTátada, o S~. Adrjano Pablo ~ezerra. Aprcciaçllo de Causas l,Ia Just~ça do.. Trabalho., Na:tureza da Despesa:
I~~~' I~c~ cli::-:~~s!o da llcpublica 'código da nalLtRZ3 patrimollia1 do bcJp 3.3.90.39.0. Signatários: Palrieia Aiméc 'Bmel Antonio, OJdeqadora 
l!em I 4 - 10.000 und. _ Etiq.... para palrim6nio. Dal dÍJMDiIÔelI 4SXllmm. com OS de Despesa, pelo Contratante, e Elv\s Marco Moser Pere1rn '- ProAVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
 
im~ssos: RcpúbliGll Fcdcnh~'1 do Dlluil • Poder J\ldici4rio. _ TRT-lo. -Regl40.MG _ PREG.40 ELETRÔNICO N' 73/2012 prietário, peta Contratada.
 
Patrimônio, ~ogo do cli~~.,brllllo da Repilbliea cÓlhIJo da ~a'URza pllrimorual do bem
 

Processo TRT n·' 145/2012 EDITl\L N' 3, DE 22 DE JANEIRO DE 2013 
As atas encontram-se disponibilizadas O TRT • 61 Regillo, sito np Cais do Apolo, 739. Recife/PE, XXIII CONCl!RSO P,\RA .\ MAGISTRATURA 

www.trt3.jus.br. em cumprimento aos tennos da Lei 8.666193 e 10,520/02 e aos DO TRABALHO 

Decretos 5.450/05 e 3.931/0L toma público o Registro de Preços. 
Belo Hori:l(-'tllC, 24 de; janeiro de 2013.	 n. OI A Secretária da Comisslio do XXIll Concurso Público de referente às Atas de Registro de Preços OOla e OOlc/n. cor
C~AUDIA SAMPAIO GONÇALVES respondentes ao 'PregA0 Eletrônico n,o 073/12. para aquisiçllo de ma· 

teriais odontológicos para o Núcleo de Saúde, com vigência de'12(dbL}ireLora	 :~~~et de T:~J~~ç:es~~:ar:~~ar~, ;;:~~~~Oto:arC)-pú~f~:o~ 
ordem de distribuiçao por sorteio dos recursos interpostbS em faee do 

ze) meses, confonne discriminados (especificaçOes,. qUlln\italiyos e resultado- da Primeira Prova EseriLa - Biscursiva .-, aos Membros da 
4' REGIÃO preços) no endereço clelrõoico .do TRT - 6- Região (www.lrt6.jus.br). Comissllo Examinadora, em observância aos. artigos 71 e 7.2, pa

Valores globais registrados e empresas vencedoras: RS 14.924,3-3 - A. rágrafo útlico, da Resoluçllo CNJ 7512009 (dispõe sob~os concur$os 
EXTRATO DE INEXIGIBILlDADE'DE L1CITAÇ,\O M. MOLITERNO-EPP (CNPJ: 67.403.15410001-03) e R$ ,R$ públicos para ingresso na carreira da magistratura cm todos os ramos 

14.198,00 • DENTAL MED SUL·ARTIGOS ODONTOLÓGICOS do Poder JlJdiciário naeional.), na fonna que 'segue: \.
 
PROCESSO o." OO09700-47.20l2.5.04.0000 CD 0.',0085113-4. RE Desembargador PAULO RICARDO POZZOLO'
 LTDA. (CN~J: 02.477.57110001-47); vigêocia: 23/01113 a 22/01114. 

. ./" SUMO DO OBJETO: Convênio para concessio de empréstimo a	 . Protocolos 3, 8, 10, li, 15, '\7J18 (ambos os protocolos se 
servidore& modiante consignaçao em folha de' pagamento. FAVO referem a recursos interpóstos pelo meslllo eandidato.), 19 e 21. 
RECIDO: Banco Caeique SI A. VALOR: sem Ô\1us. FUNDAMENTO . Juiza SANDRA MARA DE OLIVEIRA DIAS: PREGA0 ELETR(>NICO N' 79./z012 

Protoçolus 5,6,7,9. 14, 16, 20,22 e 23
• ~;~~;~: L~~~la8~~:~~:a~·0~.~'R~~O~~:Él~t~TÕ~~~~m~; Processo TRT N,o 18()/2012 Advogado ALE.XANDRE EUCLIDES ROCHA (Represen. 
· Stewson Siqueira d,a Fontoura, Diretor-Geral, em 22/01/2013, RA O TRT - 6·'Região. silo no Cais do Apolo, 739,'kecifelPE, lanle da'OAB-PR)i ProlocolbS 1,2.4. \2, 13,24.25126 (ambos os

TIFICAÇÃO; por Maria Helena Mallmann, .Presidente, em em cumprimento aos tennos da Lei 8.666193 e 10:520/02 e aos	 protocolos se referem a recur~s interpostos pelo mesmo candidato,); 
22/0112013. Decretos 5.450105 e 3.931101,' toma público o Registro de Preços, 27 e 28. 

referente à Ata de RegisLro de Preç~ n.O 002a/.13 correspondente ao 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	 MARIA ROSlCLER CRETELLA Pregllo Eletrônico n.O 079/12. para aquisiçllo de eoleboes, eom vi


SERViço DE LICITAÇÕES E CONTRATOS gência de 12(doze) meses, conforIne discriminados (especificações.
 
EDITAL N' 4, DE 13 DE JANEIRO DE 2013 quantitativos e'preços) n'o endereço eletrônico do TRT - 6" Regillo XXIII CONCURSO PARA A MAGISTRATURA(www.trt6.jus.br). Valor gtobal registrado e empresa veneedora: RSPRESÓS~I.~~R~JFt~:~~~9/2012	 DO TRABALHO • I

9.799,95,: COMERCIAL VIDA SANTA, LTDA.-ME (CNPJ: 
. A Coordenadoria de Licitações e ContAtos do TRT da 4- 10.618.670/0001-20); vigência: 23/01/13 a 22/01/14 A Desembargadora Presidente do Tribunal Regiobal do Tra- ' 

Regillo eomunica aos interessados que, no Preglo n.O 79/12, referente balho da C)- Regi!o e da. Comiss!o do XXIIJ Coneurso Público de 
a aqu\siçao de material odontológico, devem .ser obsc;rvadas as al Des ANDRÉ GENN DE ASSUNÇÃO BARROS Provas e Títulos para a 'Magislratura do Trab~thó da C)- Regi!o. 
terações nos itens 83, 84 e ·101 do Anexo Unico do Edital. Fica Presidente do Trihunal usándo' de suas atribuições legais e regulamentares, kESOLVE tomar 

· Este docUmento ~e ser velllcado no ende~ eletrOnico bnp:llwww.in.p.billl.iet11icidade.hbnl. Documento assinado digil8lmenle conforme MP .p! 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
pelo código 00032013012500140 . , Infraeslrutura de'Cbaves Públicas Btasilein - ICP-Brasil. 

/ 


