
P9DER JUDICIÁRIO 
J\JSTIÇA DO TRA~ALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3a REGIÃO 

. PE--52/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A
 
N~ âa I,.icitaçãono síte www.licltacoes-e.com;-br: 456120
 

O Tribunàl Regional do Trabalho da 3i:! Região e a empresa abaixo qualificàda; 
por 'seUs representar;1tes legais. firmam a presente Ata de Registro de Preços. referente ao I Pregão' 
Eletrônfeo 5212012, cujo objeto é'o Registro de Preços de cartuchos de tonel" e cilindro!> de imagensi 
observadas as especificações. os ,preços e os quantitativos registrados, bem ,como as cláusulas e 

. .', I' ,condições estabelecidas no edital convocatório de fls. 96/115 e constantes da proposta comerciál de fi . 
122. constituindo-se esta ata em docljmento vinculativo e obrigacional às partes, conforme regras 
estabelecidas no Decreto nº 3'.931. de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 01 (um) ano, 
-contado é! partir da sua assinatura. ' . - ' 

FQRNECEpOR: REIS OFFICE PRODUCTS COME~CIAJ- LTDA '. 
o ' " 

"CNPJ: 53.617.676/0004-38 ; " 

ENDEREÇO: RUA FRANCISÇO ANTUNES, 598 - V1LA AUGUSTA - GUARULHOS - SP - CEP 070'40-010 ~ 
.', ' ;' "'o' , -EM MG: R~A DOM PEDR/TO. 538 - B. NOVA ViSTA':' 5ABARÁ-MG ~ 34.71O-440,~ 31 - 3485-2644 

- - .. ~ 

TELEFAX: (31,) 3485.,;. 2044 - (11) 2442-2600 - FAX: (11) 2408-5247 

REPRESENTANTE LEGAlE CONTATO: JUREMA FERNANDES BRANDÃO OUVEIRA , 

,E.MAll: jurema@absservico.com.br 

Quantidade 
re istrada. ' 

1.~. unidade Cartucho de toner preto para impressora 0kidata 8-4350, 400 
J , p/3000 páginas. Marca Okidata. Modelo 42103001. 

Valor Unitário 
(R$)' ' 

, 68.96 

. '-.. i.lindro de impressão para impressora Okidata 8-4350. 
1.2 unidade capacidade de impressão de' 25000 páginas. Marca 

Okidata. Modelo 42102801. 

120 436,80, 
. -:...

, 
O prazo entrega é de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota' 

- . 

" 

LOCAL OE ENTREGA: . Céfltro de Logística Integrada do TRT/MG. situado na Avenida Apio Cardoso" n
 
100, bairro Cincão; Conta em/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR entre a elo nº (31)3391-1922/1736
 

, .,' I'  I, ' 

, VALIDADE E GARANTIA: Os bens deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano, a contar do recebimento, 
definitivo., O prazo de validade l:leverá estar estamoado individualmente na embalagemoriginat do 
produto. '0 fornecedor fica obrigado a substituir, no prazo de ,OS dias. o bem que apresente' d~!~i~2.. '!.é 
~aQricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso. ctentro do prazo de um ano a contar 
do recebimento definitivo do bem. ' i . 

GERENCIAMENTO. E FISCALlZAÇAO: O contrato ser~ gerenciado pela Diretoria da Secretaria de Material 
e Patrimônio- ~ fiscalizado or servidor a ser desi nado, o ortunamente. ' ... 

!VIGENCIA QO REGISTRO DE PREÇOS: pté ~;pan1wg.L:./2=--::0:.=1~3:-. -' 

P ribun~e ional do Tralj ho. 

a ª Região li' D'as . Amore 1 L1eoc eeta d ra presidente do 
~ernbar&a o .
 

TRT da 31 ReI'~
 

DCI~roI'r EPROOOCrs COMERCIAL LlD1 

. " ~- .::~ 
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, 
. PE-52/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS B 

.Nll da Licitação no 5ite.www.licitacoes.e.com.b~: 456120 

O Tribunal 'Regional do Trabalho da 3i! Região e a empresa abaixo qualificada. 
! por seus representantes legais. firmam a presente Ata de Registro de Preços. referente ao Pregão 

Eletrônico 52/2012. 'cujo objeto é o Registro de- Preços de cartuchos de toner e. cilindros de imagens, 
observadas as especificações. os preços e os quantitativos registrados, bem como as cláusulas e 
condições estabelecidas no edital convocatório de fls. 96/115 e constantes da proposta comercial de 
fls. 131/133, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes. conforme 

_regras estabelecidas no Decreto nº 3.931. de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 01 (um) 
ano. contado a partir/qa sua assinatura. 

FORNECEDOR: Reoremig - Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda 

CNPJ: 65.149.197/0001-70 
) 

ENDEREÇO: Rua VicentinaCoutinho Camargos, 275A, Bairro Álvaro Camargos. 
Belo Horizonte - MG, CEP 30.860-130 

TELEFAX: (31) 3047-4990 
. 

'REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: Leandro FiQueiredo de Castro 

E-MAIL: 'repremig.bh@terra.c;:om.br/leandro@repremig.com.br I 

Valor Unitário " .Descrição QuantidadeItem Unidade 
~ re istradà (R$)
 

2 1
 'd d Cartucho ~ toner para impressora Okidata C830N, com 12 505,50 . Uni a e capadda'de' de impressão de 8000 páginas. ciano. código
 
44059111. original da marca Okidata.
 

· Cartucho de toner para impressora Okidata C830N, com'
 
505,50122.2 unidade capacidade de impressão de 8~00 páginás,magenta,
 

código 44059110. original da marca Okidata.
 
1 

· Cartucho de ton.er para impressora Okidata-C830N. com 
122.3 unidade apacidade de impressão de 8000 páginas, amarelo.
 

código 44059109. original da marca Okidata. '
 505.50 

, artucho de toner para impressora Okidata C8~ON, com 
122.4 unidade capacidade de impressão de 8000 páginas. preto, código
 

. 44059112, original da marca Okidata. \
 281,30 

· Cilindro de imagem para impressora Okidata C830N. com 
06 538.602.5 unidade capacidade de impressão de 20000 páginas, ciano. código'
 

. \
 44064015. original da marca Okidata.
 
· Cilindro de imagem para impressora Okidata C830N, com
 

538.60062.6 unidade capacidade de impressão de 20000 páginas, magenta•.
 
código·44064014, original da marca Okidata.
 

· Cilindro de imagem para impressora Okidata C83e>N, com
 
062.7 unidade capacidade de impressão de 20000 páginas, amarelo.' 

538,60'. código 44064013, original da marca Okidata. .
 
· Cilindro de imagem para impressora Okidata C830N, com
 

062.8 unidade capacidade de impressão de 20000 páginas, pretó, código 
538.6044064016. original da marca Okidata. 

O prazo entrega é de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota 

LOCAL DE ENTREGA: . C~ntro de Logística Integrada do TRT/MG, situado na Avenida Apio Cardoso, nV...' 
100, bairro Cincão, Conta em/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR entre a elo nº (31) 3391-1922/1736 . ,
'. . - . 



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

ALlDAOE E GARANTIA: Os bens deverão er garantia mínima de 01 (um) ano, a contar do recebimento 
'efinitivo. O prazo de validade deverá estar estampado individualmente na embalagem original élo 
roduto. O fornecedor fica obrigado a substituir, no prazo de 05 dias. o bem que apresente defeito de 
abricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso. dentro do prazo de um ano a contar 
o recebimento definitivo do bem. . ' 

GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: O contrato será gerenciado pela Diretoria da Secretaria de Material 
, e Patrimônio e fiscalizado or servidor a ser desi nado, o ortunamente. 

tylGENciA DO REGISTRO DE PREÇOS: .até í'tTJit~ ,/2013. I ' 

\ ~ú< ~j ~·\IO:OriZOnle..wde c43~de2012. · 
~ribunal R ional do ~aJrio 
da 3i! Região 

Deoclecia AmorelU Dias 
Deselnbarpdora-Presidente do 

TRTda3lR~ 

" 

I 

'( , 
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PE~52/2012 - ATA DE REGISTRO'DE PREÇOS C
 
Nº da Licitação no sitewww.licitacoes-e.com.br: 456120
 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo qualificada, 
por seus representantes legais, firm~m a presente Ata de Régistro de Preços, referente ao Pregão. 
Eletrônico 52/2012, cujo objeto é o Registro de Preços de cartuchos de tinta, observadas as 
especificações, os preços e os quantitativos registrados, bem como às cláusulas e condições 
estabelecidas no edital convocatório de fls. 96/115 e constantes da proposta comercial de fI. 160, 
constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigaCional às partes, conforme- regras· 
estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade. deU1 (um) ano, 
contado' a partir da sua assinatura. f ' 

';....1
I ' 

GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: O contrato será gerenciado pela Diretoria da Secretaria de Material 
e Patrimônio e fiscalizado or servidor a ser desi nado, o ortunamente. 

ALlDADE E GARANTIA: Os bens deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano, a contar do rec bimento 
efinitivo. O prazo de validade deverá estar estampado individualmente na embalagem originai do 

produto. O fo~ecedor fica obrigado a substituir, no prazo de 05 dias, '() bem que apresente defeito de 
abricação ou que se mostre em conôições inadequadas ao us,o, dentro do prazo deum ano a contar 
o recebimento definitivo do bem. 

LOCAL DE ENTREGA: Centrp de Logística Integrada do TRT/MG, situada na Avenid.a Apio Cardoso, n
100, bairro Cincão, Conta em/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR entre a elo nº (31) 3391-1922/1736 

FORNECEDOR: Golden Distribuidora Ltda 

CNp: 04.196.935/0002-27 

ENDEREÇO: Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735, Galpão 8, Vila Anastácio, 
São Paulo~SP, Ce 05095-035' . 

TELEFAX: (11) 3646-6600 - Ramal 541 /(ll} 3643-1577 

-REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: Priscila Prado Bueno Palácio/Daniel Aires de Oliveira Filho 

E-MAIL: daniel.filho@oldendistribuidora.com.br 

yellow (amarelo), referência C9388A, original da marca' HP. 
3.2 unidade Cartucho de tinta para impressora HP Officejet K-8600, 31,0012 

cyan (~zul), referência C9386A, original da marca HP. 

12 31,003.3 unidade Cartucho de tinta para impressofil HP Officejet K8600, 
. magentà, referência C9387A, original da marca HP. 

41,003 4 nidadeCartucho de tinta para impressora HP Officejet K 8600, 12 
. u black host (preto), referência C9385S, original da marca 

3.5 unidade Cartucho de Unta para impressora HP Officejet K 8600, 12 177,59 
bl~cklyellow, referência C9381A, original da marca HP. 

3.6' unidade Cartucho de tinta para impressora HP Officejet K 8600, 12 181,07 
magenta/cyan,-referência C9382A, original da marca HP. 

3.1 unidade artucho de tinta para impressora HP Officejet K 8600, 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo entrega é de até 30 (tril'lta) dias corridos, a contar do recebimentó da nota 
de em enho. 

..
 



N_O_3_5,_q_u_in_ta_-~_ei_ra_, 2_I_d~e_fe_v_ere_i.,;.ro_d_e_20_1_3 ..:D:.i;.;;á;.;;r.:.io:.....;0fi:..:.:.;c;.,;;ia::.:..1,:d;.:a:..U,;;.:,":.:ia::-.:o_'--=Seçio~:.....;3=-

JUIZO está situado. no FÓRUM Desembargador José Dilermando Mei· TRIBUNAL REGIONAL 00 TRABALHO 
re'\es. QR 211. COIIj. OI, Bloco OI, Área Especial, Santa Maria/DF. 2' REGIÃO 
Dado e passado na cidade de Santa< Maria-DF, aos 20 dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e treze. Eu•• ANA GLÓRIA LACERDA EXTR,\TOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 

DE MELO. Diretora Substituta, o subscrevo.	 Espécie: Contrato SCL.CT 148/Z012. Processo de Cessllo PC
003/2003. Partes: TRT-Z& Região e Banco do Brasil S.A.. Objeto:

(Com prazo de 60 dias) Cessilo de área. a título precário e oneroso. para instalação de um 
posto de atendimento bancário no Rórum Trabalhista, de Diadema/SP. 

Proe, 7518-412006 Valor: remuneração e contrapartida segundo acordo de cooperaçilo 
O MM~.Juiz de Direito da )a Vara Criminal e Tribunal do técnica e financeira entre o Cedente e a Cessionária. Vigência: de . 

Júri de Santa Maria -DF. IDÚLIO TEIXEIRA DA SILVA, na forma 12/12/2012 a 17/11/2014. Assinam em 12/12/2012 pelo TRT·2& Re
da lei. etc.• FAZ SABER a todos os que o presente édital virem. ou gião: Maria Doralice Novaes. De.sembargadora Presidente. e pelo 
dele con6ecimento tiverem. que por este JU\ZO se processa a Açao banco: Márcio Antonio Ferian. Procurador. )
 

Penal n° 7518-4/2006, IP n° 793/2006 - 33& DP. em que figura como
 
Espécie: Contrato CcL·CT 025/2013. Processo Administrativo PA

senLenciado: WAGNER RODR~GUES ALVES, vulgo. "Buba", bT1l. 00612013. Partes: TRT·2& Região e Comercial Brasil de Produtos 
sileiro. nascido aos. 07/11/~967 em BrasHialDF, filho de Domiagas Varejistas Llda.-ME. Objeto: Aquisiçilo de até 08 impressoras laser 
Rodrigues Alves (il 09), Lendo sido DECLAIb\.DA EXTINTA A coloridas típo n e respectivas instalações, confonne Ata de Registro 
PUNIBILIDADE, com fulcro no art. 107, IV, elc art. 109. V, ambos de Preç05 n"029/2012. Valor writário: RS 15.000.00 da impressora e 
'do CP. tudo eonfonne senlença proferida em 13 de dezembro de 2012' RS 50.00 do serviço de inslaiaçilo. Vigência: de 22/01/201"3 alé o 
"(n.' 70). E como nllo tenha sido possível intimá.;.lo(s) peu-oalmente, término da garantia dos equipamentos. Assinam em 22/01/2013 pelo 
pelo presente INTlMA-O(S) da sentença meneionada. O praw para TRT·2& Regiilo: Maria Doralice Novaes, De.sembargadora Presidente. 

e pela emIYesa: Geraldo ~tonio ~eardine, procurador.recurso é de 05 (cinco) dias e será eCijltado a partir de 60 (sessenta) 
dias da publicação desle. E, para que chegue ao eQnhecimento de 

Espécie: I Q Tenno Aditivo ao Contrato CÇL-CT 096/2012. Proeesso 
todos e d.o referido senteneiado, mandou exPedir o prexnte edital, Administrativo PA-018/2012. Partes: TRT-2" Região e Morpho Cards
 
que será afixado no local de costume e publicado no "Diário Oficial
 do Brasil S/A. Objeto: Alteraçilo da razilo social para Morpho do 
da Un..illo • Seção 3". Outrossim, faz saber que este· Juízo está silUado BrasiLS/A. Assinam em 08/0112013 pelo TRT~za RegiAó: Maria DQ- / 
no FÓRUM· Desembargador José Dileimando Meireles, QR 211, ralic.e N9vaes, Desembargadcira Presidente, e pela empresa: Mareelo 
Conj. 01, Bloco OI, Área Especial; Santa Maria/DF. Dado e passado Bellini Garcia. Diretor de Markeling e Vendas. .
 

na cidade de $an18 Maria-DF, aos 20 dias do mês de fevereiro do al]o
 
de dois mil e treze. Eu.. ANA GLÓRIA LACERDA DE MELO. 3' REGIÃO
 
Diretora Substituta, o subscrevo S!CRETARlA DE MATJ?RIAL E PATRIMÔNIO
 

AVISO DE ,~NUL"Ç,\O 
PREG,\O N' 1/2011

(Çom prazo de 60 dias) 

Proc.936-7/2005 
O Tribtmal Regional do Trabalbo da Terceira Região infonna

O MM';. Juiz de Direito da Ia Vara Crimir:aal e Tribunal do· a anulaç!o, pela autoridade competenLe, dI), PG-Ol/201l, contratação
Júri de Santa Maria -DF', IDÚLJO TEIXEIRA DA SILVA. na forma 4e pessoa ,natural para prçstar serviço de leiloeíro ofieial e de de

da Lei. etc.. FAZ ISABER a todos os que o presente edital'virem. ou
 positário, por T1l.zões de vícios insanáveis de legalidade no Tenno de . 
dele conbecimento tjvcrem. que por este Juízo se processa a Açao Referr:ncia e no Edi~al. O prazo para o reeurso previsto "no ano 109 da 
Penal n° 936-7/2005, IP n° 32/2005 -:. 33& Df, em que figura como Lei.8.666/93 inicia-se da publicação do prcsente aviso. IJ 

semenciado: JOSE FRANK.LTN SOUZA PEREIRA. brasileiro, nas
cido aos 01/1011980. nalUral de FortalezalCE, filho de Luis da Silva Bdo Honzonh'. 10. lk (c"'creirn de ~OIJ/ 

Pereira e de Fátima Maria de Sousa Pereira. CIRG n°. 4.332.151 CLÁUDIA SAMPAIO GONÇALVES , 
DJT<,"Ior,J • 

SSP/GO (O. 07), tendo sido DECLARADA EXTINTA A PUNI
BILIDADE. com fulcro no ano 107, rv, elc art. 109, V, ambos do CP. , AVISO \lI: HOMOLOGAÇÃO 
IUdo conforme sentença proferida em 13 de dezembro de 2012 (li. PRE('ÓES ELETRÔNICOS N!! 8. 48. ~2 E 8JI1012 
92). E como não tenba sido possiv.el intimá-Io(s) pessoalmente, pelo'
 
presente INTIMA-O(S) da sentença mencionada. O 'praw para re O Tribunal Regional do. Trabalbo da Terceira RegiAo informa
 
curso é de Q5 (cinco) dias e será contado a partir de 60 (sessenta) dias a -homologação, pela autoridade competente. do PE-08/2012 ·(Car.
 

da publicação deste. E, para que chegue ao conheeimento de lodos e
 lUebos.de tonner e eilindros de imagem). do PE-48J2012 (Cabos para 
..conedo de impressoras com interfaee paralela ao computador. a\rado referido sentenciado, mandou expedir .0 preseTl;te edital, que será 

-- vés da entrada USB) do PE-5212012 (suprimentos para impressoras 
afi;\ado no local de eostume e publicado no "Diário Oficial da União Okidata e-HP). e PJ;:-81/2012 (Papel Dlultiuso. tamanbo A4). todos 
- SeçAo 3". Outrossim. faz saber que este Juízo está situado ~o pelo sisLema de registro de preços.
 
FÓRUM Desembargador Jose Dilennando Meireles. QR 211, Conj.~
 
Dl, Bloco OI, Área Especial, Santa MarialDF. Dado é passado na Bel.' HQriLQntc~ 20 de féven:l;o, de 2013
 
eidade ~ Santa Mana-Df. aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES
 
dois mil e treze. Eu, . ANA GLÓRIA LACERDA DE MELO, Di Diretora
 

retora Substituta. o subscf&vo.
 
AVISO \lE REGISTRO DE PREÇOS, . 

(Com praz~ de 60 dias) o Tribunal Regional do- Trabalbo da Terceira Região, toma 
público os itens e preços dos materiais registrados nos Pregões Ele

Proc, 9876-212007 trôníeos 08/2012. 4812012, 52/2012 e 8112012 confornle resumos das 
O M~o. Juiz de Direito da la Vara Criminal e Tribunal do AlaS abai;\o, validas por um ano, a contar da data da assina.lUra. 

Jún de Santa Mária -DF, IDÚLlO TEIXEIRA DA SILVA. na fonna 
(da Lei. ele.• FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou PE-08/2012, Ata A assinada em 14/06/2012. Ata B assinada em 
aele eonhecimento tiverem, que por este Juíl.O se processa a Açllo 1010812012 e ATA D em 05/11/2012, 

Penal n° 9876-2/2007. IP n8 1084/2007 - 33& DP, em que ,figura como 
. senLenciado: JOACY LOPES MORAIS. brasileiro, nascido a05 

22/08) 1965'em Bacabal/MA, filho "de, Matias Olimpio~ Morais e de 
Cristina Lopes MOT1l.is (O. (6), tendo sido DECl.ARADA EXTINTA 
A PUNIBILIDADE, com fulcro no ~rt. 1.07. RI, elc ·art. 109. V, 
ambos 

L 

do CP. tudo confonne sentença proferida em 13 de dezembro 
de 2012 (n. 56). "E como nAo tenba sido possfvel intimá-Io(s) "es
soahnen\e, pelo presenl:e INTIMA-O(S) da sentença mencionadà. O . 
prazo para recurso é' de 05 (cinco) dias e será· contado a partir-de 60 
(sessenta) dias da publicação deste. E, para que ebesue ao conhe
eimento de todos e do referido sentenciado, mandou expedir o pre
sente edital, que será afiudo no local de, costume e publicado no 
"Diário Oficial da União. Seção 3". Outrossim. faz saber que este 
Juízo está situado na FÓRUM Desembargador José Dilennando Mei
reles. QR 211. Conj. OI. Bloco OI, Área EspeciaL Santa MàrialDF. 
Dado e pas:»ado na cidade de Santa Maria-DF, aos 20 diAs do mêl1. de 
fevereiro do ano de dojs mil e treze. Eu.• ANA GLÓRIA LACERDA 
DE MELO. Diretora SubstilUla, o su~screvo. 

ANA GLÓRIA LACERDA Dr::MELO
 
\)irclora
 
Stlb~tilutil 

PE-48/2012. Ala ~ssinada em 31101(2013. 

:ltitó 
....:.IS.::~:.W:....:..:16:..:.1~1-.:.~.:;,()If::.:"s!':..... l:..:3::9:...-_~.;:''''::'': ( 

PE.S2120r2: Atas ~_B e C assinadas ent}O/1212012. 11' .. 
ATA A • -Reis Officc Products Comercial Ltda. - CNPJ, 
53..617.676/0004-38... vencedora no lote OI, itens .abaix.o. preços uni

PE~8112012, Ata ,assinada em 31101/2013. 

As atas encontram-se ;dísponibilizadas site 
www.trt3.jus.br. 

Rdo Horizonlo:, ~O d... I\:"er~;r~) d~ 2013 
CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 

OlT~·tom 

AYISO Df; Rt:v()GAÇ,\O
 
PREGA0 ELETRONICO N' 7812011
 

O Trib~nal Re~onal do Trabalho da Terceira R;giãO infornla,/ 
a revogação, pela aUlondade competente. do PE-78/2012 ~ reglstro.de 
preços de mieroc6mputadores e le.nninais. por razões de inLeresse 
publico superveniente. O pT1l.Z0 para o recurso previsto no art. 109 da 

- Lei 8.666/93 inicia-se da publicaçAo do presenle aviso. 

DIRETORlJ\-GERAL
 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ADMIN1S"[RATIVA
 

SECRETARlA,DE MATERIAL E PATRlMONIO
 

EXTRATOS DE TERMOS ADlHVOS 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO' ao contrato 12FR07l celebrado entrc 
o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA 'RE

GIÃO - CNPI 01.298.583/000i-41 e a empresa CONFECÇÕES LC
 
E 'LS,C, LTDA, - EPP - CNPI 09,430,460/0001-24, OBJETO: AI

teraçAo do pr~o ae entrega dos bonés para 30 di.as úteis. contados da
 
data da aprovação final da amostra pelo gestor do eontrato. FUN

DAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57. parágtafo primeiro. inciso 111. da
 
Lei 8666/93, Proposição TRTIDSCA/003/20\3. ~UP 34,667/2012,
 
DATA DA ASSINATURA: 04,02,20\3. SIGNATARIOS: Guilherole
 
Augu~o de Araújo (pelo contratanle) e Ana Paula L.Andrade (pela \
 
contratada). I3TAOO8" - SUP 4.235/2013 I
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato 09SRo-26 celebrado entre 
o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA RE
GIÃO • ÇNPJ 01.298.5&3/0001-41 e a. empresa SAMBA MÓBILE 
MULTlMIDIA S/A - CNPJ 06,165,667/0001-20, OBJETO: E..en.Ao 

~~a~~~ên~~ ~~2~~60825~2~1.4FtN~j~~~~~ç~~~t;~~te~~.pS;:
parágra~ segundo da Lei 8666193. PromoçJo TRT/,SC 1tl2013. S~P 
26,911/2012, DATA DA ASSINATURA: 08.02,2013, SIGNATA

> 
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