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. ...... JUSTiÇA \00 TRABAIJ:iO ,
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO
 
., -'~-~ , 

PE-57/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N2 da Licitação no sítewww.licitacoes-e.com.br:458227 " • 

" , 
" 

, ' ,", . O Tri,;>unal Regional do Tra'balho, d/~i11 Região 'e' a empresa abai~o qualificada,' 
" por seus representantes legais, firmam a presente Ata de ~~gistfQ de Preços, referente ao Pregão 
, Eletrônico 57/2012, cujo objeto é o Registro de Preço~ <ie impressoras; matriciais de ao colunas e fitàs 

de im,pressão,' observadas as especificações, os preços e os quantitativos regisVados, bem como as 
cláusulas e' condições estabelecida~ no edital convocatórió de fls. 65/92 e constantes da -proposta 
comercial de fls. 130/135, .constituindo~se esta ata em documento vinculativo1e obrigacional àspártes, 
conforme regr~ estabelecida~ ho Decreto n2 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a va1lçJade de 
01 (um) ano, contado a partir ~a sua assinatura, . 

\ FORNECEDOR: ·Repremig - Representação e Comércio de Minps Gerais-t.tda 

CNPJ: 65.149.'197/0001-10 • 
ENDEREÇO: RuaVicentina Coutinho Camargos, 275A, Bairro Alvaro Camargos, 
Belo Horizonte - MG, CEP 30.860-130' , 
TELEFA><: (31) 3047-4990/3041-5330 ' 

-'REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO:, Leandro,Figueiredo de c:astro 
E.MAIL: repremig.bh@terra.com.br/leandro@repremig.com.br 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
- site da Repremig: www.repremig.cotn.br;
 
- ..e-mail.paraaberturadechamadostécnicos:aSSistencia.@repremig.cóm.br; ,
 
- responsável técnico: Carolina Miranda; ~ ,
 
- teléfones para chamados técnicos: (31)3047-49~010aOO-6011232
 

Quantidade 
, re istrada 

Impressora matricial monocromática, com impressão' de 
1 unidade no mínimo ao (oitenta) colunas. na densidade de 10 cpp 350 

(dez caracteres, por polegada).' Marca, Okidata, modelo 
ML620. " 

2.033,57 

Fita' de impressão, para impressora matricial a se 
~ unidade ornecida no item I, com durabilidade de, no mínimo, 7,5 1750 

> milhões de cilracteres, o~iginal' da marca Okidata, model ' 
44173403. ' . 

2J,OO -c 

. )' 

\ 

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

LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada do ,TRT/MG, situadq na' Avenida Apio Cardos9, n 
100, bairro Cincão; Conta em/MG,CEP: 32.371-615. AGENDAR entre a elo nQ (31)3391-1922/1736

',' 

ALlDADE E GARA A: Os equipamentos (impressoras) terão garantia de 36 (trinta e seis) meses, na 
dalidade on síte, a contar do ~ecebimento definitivó do bem. As fitas de impressão terão sua 

af"antiavinculadá aos seus razosae validade, ou se'a. 12 doze) meses, a artir da <lata de entre a.. 

12013. 

'Belo t:!orizonte,p1r de~~'MhN de 2012. 
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:Mó
:"WJ 164 /S~N /677-7069 Diário Oficial da Un~o -Seção 3 N° 14, segunda-feira, 21 de janeiro de 2Q13 

I 
2.4 No' recur~o o candidato dcverá W:tcntificar SOlllC!nlc a i) que o candidato Marcos AnLônio NascimenlÓ da Silva, P[·4J/20 1]-, Ata assinada em 061 12/IO 12. 

pelição de inlerposiçao. vedada qu~lqucr idcnlilicaçllo nas razôcs do subllll:\ido à avaliaçllo. !tos lermos do item 4.6 do EdiJllI do COnCuN.b 
n.:curso, sob pena de nllo con!lccilllel1lo. A fundamenlaç.llo ê prdi~ ..:nquadra.$C nas categorias discriminadas no art. 4" Decreto n" 
suposto pftra o eonhcciulenlo do rec~rso. cabendo ao candidato expor J.9i!8/1999, com a redação' dada pelo Decreto n" 5 296/2004. aten
seu pcdido l,; rcsp'ecliv<Js razões dc fórma ~e~lacada, conforme Su. dendo à disposiçao contida no ilclll 4 do Edital do ccrtam.:=. in ~S3\ -700 und. - Malotes em lona, COI' verde. n'larca Mfbilem IJ.2.5 do ~dilat de Abcr~yra - TRT da I~ Regi.llo. deferindo a solicitação do candidato para tratamento especial de am


pliação da prova em fonle 20, pois de acordo COI11 o parecer médico. 1~1'3h aJ. ·400 und - Malófes em lona," eor marrnn. marca Mf.
 
Dr:SEMB:\HGADORA MARIA DE Lour~O[:S a alllpliaçllo da fome ni!.o é condição necessária para realização da 

. SALLAOCRRY prova',' . . 
, PI·.:si;JelJ~l: da CUll1i~~~l' d\; Conçur:-o .I) que Q candidato Paulo Cristiano Tcssaro, submelldo .à PE-47/2012. Ata <Wõsinad<J em '2011212012 . 

l·'. 

avaliação, nos lermos do ilt:m 4".6 do Edilal do concurso en~luadra-sc
 
3" REGIÃO nas 'Calegorias disçrirnioadas no art. 4° Ift:crelo n" J.92811999, com a
 

redação dada pelo Decrcto nP 5.296/2004. aleildendo à disposição
 
,\VISO N" li20U contida no ilem 4 do Edital do certame. \,
 

I) que o candidato Rafael dc Almclda Marlins, submetido à
 
O E.'(cdcnlissimo Oc~dlllbargador Marcus Moura Fcrrelra, I" avaliação, nos termos do item 4.(, do Edilal do concurso enquadra.se 

Vice-Pre~idellhl do Tribllllal Regional do Trabalho da J~ Região. no~~nas calcgQrias discril.niMdàs no ar1. 4 P Decrelo n" J.92R/1999. com il 
uso de suas atribuições., lcg~i~ e regulálllentares c em cumprimcnto à~ rcdação dada pclo Dccrcto n" 5:29612004. alCndendo â disposição 
dispos.ições conlldas 110 Editftl regulador do certame, FAZ SABER' conlida no ilcm 4 do Edilal do Cerlallle ' As at<ls· encontram-se disponibilil'.sdas no ... ile ww\V.trt3.jus.br. 

que a Comis~ão Mulliprollssional. reunida para análisc dos reque- O Excdcnti~si1110 Desembargador I" Vice.Presidenle FAZ O Tribunal Regional dü Trabalho da Tçn;Clra RcglJ1o. IOma 
pllblico os itens e preço... dos malcriai." regislrados 1I0S Pregões EIerll11cnlos apresentados pelos candidatos inscrilOS no concurso cm tel~. SABE'R quc. mantidas ás r. decisões da Comissão de Avaliação Mul~ 
'lrônico~ 57/2012', 581'2012. 7212012 c 74/2012 cónlorllle rcsumos da~coneorrcndo tiS vagas resCrvadllS, considerando os respeclivos laudos liprolis~lonal e lendo cm vista o que estabelece o ilt:lll 4.6 e ~egllinlcs 
Alas de rcgi~tro dc preço~ abnixo, validiTS por llll\ al1o. a l,;onlar da médicos c sociais elaborados pelos prolls,sionais da âre_a de saúde'e de do ~dital regulador do certame. em consoll~n9a com o an. 75. eapUl. 
dali! da 8~~il1alura. 

PC-57/2012. AI" aSsil1<ldil l.:1l1 27i12/~01! 
Recursos Hurl\ane-s que integrmn aqucla d. Comissão. a partir da da Rc~oluç.1lo 7512009, do Conselho NaCIOnal de Justiça, os cano 
avaliação fi qual os mesmos foram' submetidos, concluiu. à una- didato~ insc"ritos sob os númcros: 1910. Andre Coutinho Van Woen. 
Illlllid..de de VOtOS; . sei; 1971 ~ Ângela Maria de Almeida; 0369 _ GU~lavo Percira Farah; 

a) que o eanoidalO Adilson de Sour.a. submelldo à avaliação, 0636 ~ 19or ZwiGkcr MarLins; 1681 ~ Laise Barros Leal; 129'1 ~ Rafad 
110S Icnnos do iL(;I11 4.6 do'Edilal do concurso enquadra-sc nas ca· Ponl;iano Araújo Lima e 1472 ~ Vinicius -,I(; Paula loblein. não 
iq~orias 'discriminadas 1111'arl. 4" Decn::to n" 3,928/19?9. C?lll a re- atenderam às exigências (;düalícia~ e passarão a conéorrer à~ va.gas 
dação dada pelo Decrelo n" 5,29612004. alcndendo fi disposição eOI1- com .o~ dell\ais inscrilOS ao cerlame. não pon8dor~s de dcriclcnCla 
Lida no item 4 do Edital do e,ertame. deferindo o pçdido de uliliUlÇão Aphcar-se-lIo as' disposiçõe~ contidas no ~ubitetl1 4.6.4 do 
de prótese auditiva que devera ser conferida pelo serviço lll~dlCO Edital rcgulador dó Concurso aos scgUlnles candidatos: lI'lscriç.ão 
antes do iníeio da prova. A prólese .'~olllcnle.pod~ra ~Cr usada qmindo 0349 - Adilson de Souu; 1878 - Bruno Chave~ COSia; 1352 • Eli 
hou.. er m;cessidade de cOllulllicaçao verba\. Não havendo nccessldade Queiroz Li~boa; 1141 - Francisco de A~SI~ Crll7. Brilo; 1200 _ Ja

PE~5812012. AtjI assinada em 27112/2012
da sua uldrl.ação. a prótese dcveni s.cr retirada. ficando em local quclinc Gomes Messias Franco; 1965 _ .Icovane Estefel1son VIlela, 
visivcl aos rtscais dft sab; - 0673 ': Leandro Bernardcs Castro Vale; 1JOO _ Leonardo Rezende 

b) que b- candidalo B'runo Chaves COSl:!. submclido à ava- Durço; 1961 _ Marco~ Amônio Nascimento "'da Silva; 052:.< • Paulo 
Ilação. nos .1l::rl'ftos do i(cm 4.6 do Edilal do concurso enquadra-se nas Cristiano Tessaro; 0671 ~ Rafael dc Allllç.ida Martins 
categorias diserilllinad<J~ no aTl. 4" do Decrcto n" 3.9281Pl99. COl11 a lli.:m 1 ..50 und. - Scf\'liidor de n,;de. &abinete tipo lorre, incluindo a 

~3bf~8Ç~o4.dRS~i~~o:f.ogpcracional cd Hal. marca IBM. modelo 

eonlida no Ílem 4 do Edilal do cerlamc. deferindo o parecer da MARCUSMOURA FERREIRA Item 2 -100 und. - Unidade de backup DA'" 72Ga~cx\crua. ,com· 
comissão Illulliprolis.'iional, lendo'em vj~ta a defiCiência do candidalo, ~~~~~h(fg3~ elJuipamcnlo do item. I. marca HP. modelo OW27B 

redação dada pclo Deerelo n" 5:29612004, atend~ndo à disposiçJ1o lido Hililzn;~l~·. :"] d..: ,a:n'lrll d~' 2i.ll J 

I" Vi~ç-!>rc::id"l1h~ lk Tnl:"II\al 
;lUlori"..lndo o uso de cilrtçir~ .de canhoto par~ a realização da pr?
\':1: ". SECRETARIA DE MATERJAL E PATR1MÔ~lO

e)' ll"e O çandidaw Eli ,Queiro? I."isboa, submetido ti ava. P..c·7212012. Ala assinada em 2~1I-2120t2. 
liaçào, IHI." termos do item 4.6 do Edital do concurso enquadra-se .na~ AVISOS I)E IWMOLOGAç.~O 
eategllrias dl.'icriminadas no ar!. 4" do Decrelo n" J.928/1999. com a PREC,\O ELETRÔNICO N: 33, 43 2 47/2012
redat;ão dada pelo Dcçreto n" 5.2%/2004, alendendo à disposição 
el'nlida 11l} item 4 do Edilal do çerlamç. deferindo o pcdido de O Tnbunal Regional do Trabalho da Terceira Regillo Informa 
traltlmenh1 e.'ip..:cial par<l o. rcnlizftçi\o das provas da 2" Etapa dõ a homologação. pela 'autoridade eompelcnte, do PE~33/2012 (arquivus 
COllCUrsO. autorizando a utilização do computador do TRT/Ja Regiao. - e c~lanles de aço). do PE-4~/2012 (maloles de lona) e do PE~47/2012 
elllll eduor dI.: tI.:xlo, pat<l digilação das respostas dã' prov~. Ao lcr~ PE-74/20f2. Ala Única a...sinada em 2~1I211012tcarrinho~ para Iransporle de processos). todos pelo sislema.de rc~ 
11ll1l0 da PIOV:I o candidato devcr<Í encerrar imcdíalamente a digitação. gistro. dc preços . 
Logo elll ~eguid<l a prova será impressa. assinada e rubricada pêlo AlaUnica - A.A. Silva'C~Lnereial~.~C~ CNP) ·15,.574.601/0001~70. 

vencedora no \ot' Ú ICO IteM... abtll:"O Jrccos umtllrl s.Cillldld<Jlo e ficarâ [.Ob a guarda da Comissâo do Confurso. Um I)HFC; ..\O FLFTRÓN("O '~57. ~H. 72 f; 74:2012 ITEM I - AB AMENT TR MD CATEG RIA 6 
ser,:i~or do TRT da J". RegIão irá transcrever fielmenlu, ar resposlas 
digitadas pdo candidato. simultaneamente. se possível, sendo quc a o Tribunal Regional do irabal!\o da TerceIra RegIão infotllla 
transcriç.1lo poderá ullrapas~ar O horáric. fixado para o lénnino da p hOlli~logaçâo. pda aut~ridade compc\entc. dos seguintes pregõcs 
prova O eandldalo dev..:ra perl1lilllCCCr na s.:ala e acompftnhar ate o' clc:trôl1Icos: PE·5712012 (lIuprçssorn lllalricial lllonocromâli'11 e fita 
rim da transcrição para cerlitlcar a e.'(ali~lIo de suas respostas. Essa de imprcssão), PE~5812012 (servidor dc rede e unidade de bad:.up). 
medida visa atendcr o disposto lIO ítem 9.14 do edital regulador do PE-72120 12 (licenças do Microsort Project Professional), PE-74120 12 
çeTlalllc, que' estabelece (Iue as'prov.íls nJ10 sejam identiricadas; (csbe8111enlo estruturado, cabos c1étril;os e lu'lllinitrias), IOdos pelo
 

d) qu~ {l candidato Franci"~co de Assi." Cruz: Brilo. submetido
 sistellla dc registro dc prcços. 
à avaliação. nps (ermos do item 4.6 do Edital do concurso e em 
6bs..:rvãncut à de\ermillaçâo contida na SÚI~1~1a 377 do Egn.:gio Su PRCCoÃo ELETRÔNICO N~ 76 [ 77!2tH2 
perior Tribunal de Justiça. é pOflador dc visão mOlJoeular; 

el lJlle .d candidata Jaqudine Gomes Mcssias Franco. sub g Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região informa 
melldii fi avahaçào. nos Lermo... d~ ltem 4.6 do Edilal do concurso e a homologação, pela auloridadc cOlnpctcllle, do PE- 76/20 12 (grallÍ\os, 
":111 observância à deletlninaçâo'contida 11:1 Súmula- 377 do Egrégio mármores, esquadrias e telhas) c PE-77/2012 (veículos diversos in
Superior Tribunal de Ju~tiça.é port:!dora de visão lUollocular. in cluindo serviços de assislCnela técnica), sendo quc deslc o lote OI 
defenndo a sólicitaçllo ,da c;mdidata para Lrat:llllento espeCIal (am reslou dcscrto.Todos pelo SiSlel11a dc regi~tro de prcços 
pliação da fonle). pOIS de ..cordo com o parecer mêdico. a ampliação. As alas elleontram~sc -disPOlllblh;'allas 1\0 ."IIe 
da fonle Ilâo e condição ne"';lês~âria para realizaçJ10 da p~ova; . Bcll' HO:·lz.-l:;:e. ~ 7 de ,;eciro {k :~o I;' 

I) lJue a candidata Jeovanc ~slefeson Vilela, submctida à WW\~,.lrlJ6u~r~unal Regiol1al do Trabalho ~a Tereeira Re~i:i"'. h1111aCLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 
avaliaç:lu. nos Icrl1lo~ d,! ilelll 4.6 do Edital do concurso enquadra-se pllblico os ítens J:: preços dos l11nicriajs regL:'.Lrados nos Ple~ões .E!c.Dire!(ln1 
nas cah.:gorias di.'icrijninadãs !lO art. 4" Deerelo n" J.928/1999, com a trôl1lcos 7612012 c 7712012. conforme ~s1l1l10s das Alas d~' rcglslro 

redação dada pdo Deerelo ri" 5,2%12004. atendendo à disposição de preços abaixo. \'álid~s por lil11 alIO. a contar da data da assi"VISaS DE REGISTROS DE PREÇOS 
eonli.da no itelll 4 do Edital do ~cnal1le, defcrll1do o pedido da natura 

PE·76/2012. Alas A c O asslll;\da~' elll 27/1212012 candldala, cnlrelanlp, quanw à enfermeira. esta l"icará no posto.mé- o Tnbunal Regional do Trabalho. da Terceira Região torna 
dico_ fi di:iposj.ção da candidate, quando necessário; . público os ílens c preço» dos lllatetlalS registrados nos Pregões Ele. Ala A ~ DPR Comercio c Serviços .L1da. - CNPJ ~(P.106,75510OQI. 

g) que (I candidato Leandro êcmardcs Castro Vale, sub. Irônicos 3312012. 4)12012 c 47/2012 COflfçlrll1e resumos da,s Alas 14 vencedora no lotc~ OI itens 'abalXO \1" ·os unll:lnos 
metido it avaliação. nos termos do item 4.6 do EdiLaI do concurso abai;'l;o, válidas por um ano, a eontar-' da data d..f a.o;sinatura .. 1~~lj12Ó'ÓO- 8.000' 1112 ~ Granito 55,x 55clll para piso. In:!,.c:! c.Prata. 
enquadra-$/.; 11"';"; l,;ategorills discriminadas no 1'111. 4" Decrelo n" PE-J3/2012, Ata Ao assmada em 12112/2012 e Ala B assinada 
3.92~1I99\). C.1m a r..:daçJo dada pelo Decreto n7 5.2g:6/2004, aten. CI!\ 2111 1/2012 . hem 1.2 • 4.000 m2 - Granllo bisolado 55 x 74clll para fachada, 

narc c.~ata. RS'144 22~ 
dendo iJ di$pOSI~;fl() eOlllida no item 4 do Edital do certame;"1 qw 1~6~ v~n~~o\l~~rciallLt~tt de Móv~i~nh~~fol.CNPJ ~O 1.&64.!~~5/0001li candidato Leonardo Rezcnde Durço, !iubmeü(io à 
.avahaçãCl. nos tcrmos do ilem 4 ..(, do Edital do concurso cnquadm.-se 
nas eategonás di ..çrimil,adas no flrl. 41 Decreto n° J.92R/1999. com ti ~t'i;~11~!'is!'S6() ~nid.- Arql~ivos de aço. lüarca SchefTcr. mod~lo 04A 

redaçllo d..da pclu Deereto n" 5.29612004. alendendo ti disposiçâo 
COLHida no item 4 do Edilal do certame, deferindo o parecer da ~!~' ~o~aR~,~~ I~~~~~ d<>lA~0~n\I~~ai~xo~~r~~·~~flZT~t~IOOI~98. 
eomi.'isão lllulliprofissiollat, Lend~ em visla a deficiência do candidato. ~eó~3sI '~l:J~ClU~i~~, ~i~~t~n~~~~5aõ8' com 0,8 bandejas. marca RE 
alllorizando o uso de e;ldeira com espaldar alio e mesa para canhoto 
pam a reali'l.:ação da pmva; . Itepl T·II;\~~~Ou~i~~C~i~Sl~n~et~~l~~'com 10 bandeJas, marca RE 

ESLe doeulllelllo pode ser" verificado no endcreço c!e\ronieo hltP:llwww.in.govbdauleriricldade.hnnl. Documento assinado digitall11cllle conforme MP 11: 2.200-2 dc 2410812001. {IUC IIlstllm a 
pelo código OOOJ20 IJO 121 00 IM \ 

Infraestrutura dc Chaves Pllblicas Bmsilcira ~ !CP-Brasil 


