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'. PODER JUDICIÁRIO '
 
JUSTiÇA DO TRAaALHO 
TRIBUNAL REGlONAl DOTRABA~HO• 3a REGIÃO 

PE-58/2012 - ATA DE REGISTRO 'DE PREÇOS
 
Nº da Licitação no sitewww.licitacoesoe.com.br: 459915
 

o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região e a· empresa abaixo qualificada, 
por seus representantes legais. firmam fl pre~ente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão 
Eletrônico 58/2012, cujo objetei é o Registro de Preços para fornecimento de servidores de rede e 
unidaqes de backup, observadas' aSéspecificações, os preços. e os quantitativos registrados, bem 
como as cláusulas e condições estabelecidas nQ edital convoéatório de fls..68/97 e constantes da 
proposta cómercial de fls. '118/120, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional 
às partes, conforme regras estabelecidas no Decreto nll 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a 
validade de 01 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. 

FORNECEDOR: Space Minas Distribuidora lida. ) 

CNPJ: 08.899.849/0004-01 
ENDEREÇO: Rua Joaquim José, 1165 - Fonte Grande - CEP 32013-390 - Contagem - MG 

TELEFAX: (31) 2128-8181 (geralf/ (31) 2559-0504 (licitações) -
REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: Edifson Almeida Rodrigues 

E-MAIL: editais@spaceminas.com.br 

. . Servidor de rede" gabinete tipo torre, incluindo a 
1 unidade subscrição· de sistema operacional. Red Hat. Marca IBM, 

modelo X3100 M4. 
2 unidade Unidade de backup DAT 72GB externa, compatível com 

equipamento do item 1. Marca HP, modelo DW27B. 

50 

100 

13.200,00 

2.700,00 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo entrega é de até 30 (trinta) dias corridos. a contar da data de assinatura 
do contrato. 

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

~ARANTIA DE ATUALllAÇOES E SUPORTE: A contratada deverá prestar garantia pelo período mínimo de 
36 (trinta e seis) meses. a partir da entrega definitiva dos bens, conforme previsto no item 3 do Anexo 
I do edital. A garantia ií-lclui o suporte técnico. para o sistema operacional. a' ser prestado pelo 
abricantedo equipamento no regime de 8x5 (oito horas por dia, durante 5 dias por semana), a contar 

da ativação da subscrição. .. . 

GERENCIAMENTO E FISCAUZAÇAO: O contrato será gerenciado pelo Diretor da Secretaria deSí.Jp~rt5 
ele rocessamento. e a fiscalização ficará a cargo dos servidores por ele designados 

12013. 

• Belo Horizont......· _I'''''''e et-?J~.,de 2012. 

~ ~~~\~'.~ ~ 
Pelo Tribunal Regional d~abalh
 

3ª Região
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I 
2.4 No rl:l:urfin {) candidato deverá idenlilicar somente a 

pl-·tiçiio de inlcrpo:>ição. 'V\:dada q":llqucr iíkntil'icaçlio nas razões do 
recurso. ~oh pcnB de nào lCon!lccilllento. A rundal1lentação é prcs
.'iuPOSIO para o ,conhccílllcnlo do 'cc~rso. cabendo ao candidato 'expor 
~u pedido c respectivas rnôcs de forma' destacadn.' conforme su· 
bi[elll 13.2.5 do Edital de AberTura - TRT da I~ Região. 

DESri\,lBARGADORA MARIA DE LOURDeS 

l)\ ':\I\kl\',C ~;~ ~.'~,;~?\~~,~,'\, (' ,'nc n/..n 

3" RtOIÃO 

o ExcÇil,;lllíSSIIlIO Desembargador Marcus Moura Ferreira, J" 
Vicc-Pn:sidcIlIc do Tribun~1 Regional do Trabalho da 3" Região. no 
\ISO dt; !;ouas alribulçõcs.. h:gais c u:gulalllcnlarcs c em cumprimcnto às 
disposiçõe.~ comidas no EdiTai regulador do certame. fAZ SABER' 
que a Comissão Muhjprorls',~ioJlal, reunida para amilise dos r~quc
nlncnlOS aprt:sdHados pelos candid'l!os i~~er\tos no concurSo em lda, 
con.correndo a~ vasas rcsêrvadas. considcr<lndo os respectivos laudos 
lIlCdIl;OS c soei.. is elaborados p,los profissionais da 31'(.a de saúde'c de 
Recursos Humanos qUI:: integram aquela d. Comissão. a parltr dà 
avaliação n qual os Illl;SIJlOS Jor<lm' submetidos. concluiu, à Una
nil\\Idadc de votos ' 

a) que o cJndidalt"l A,dilson dI: SOU7.a. subml:tido à avaliação. 
nos tCrlllOS do Item 4.6 do Edital do cOllcurso enquadra-se nas ca
tegorias diseruninadas no art. 4" Decreto (l" 3,918/1999. com a rc
dação ciadtl p~lo Decreto n" 5~296/2004. atcndcndo ã disposiç~o con
lld3 no lIem 4 do (ditaI do ccrlallle. de-rcrindo O pedido de utilizaç:lo 
dc próks..:: audiliva q\le dl:vcr<i ser conferida pelo scrviço l11~dico 

anleS dll mÍC'io da prova, A prólese 'solllenle.podera ser usada quândo 
hl1uvcr m;c..::ssidade de cO\llul\ieaç~{l verbal. Não havendo necessidade 
dn SUil luili,.açi'lo, a prótese deverá scr reurada. ficando em local 
\Ii.~ivcl 30$ fi~cai,~ da s<lla; 

b) que o clndidillO Bnln9 Chaves Cosia. submeüdo à ava· 
liação. nos h::nIlO~ do ilem 4.6 do [;dilal do (Oneurso L'llquadra-se nas 
uJh;gorias discrilllinada.\ no ,m. 4" do Decreto 1'1" 3.92811999, com a 
n'dação d<1da pclo Decrelo n" 5'.296/200.4, alt:ndcndo à disposiç~o 

conlida no lIem 4 do [dilal do certame. deferindo o parecer da 
.comissào l1lulüpw(issi(lnal. Icndo em ""lsia a dcfi(;iência do candidato. 
autori/...õllldo (I liSO de earlcira de canhoto p,ml a rcalizaçilo da pro
v~:	 lo. ' 

c) quc (l candidalo Eli Queiro:( Lisboa. suhnh:lido â 3V<l

linçào. 111l.~ lermos cio ilem 4 () do Edilal do concurso enquadra-se nas 
calt:goria~ dISl:rilllinal';lS 110 ar!. 4" do'D.::crtto n" 3.92811999, com a 
rcd:lção dada pelo Decreto 11" 5.196/2004. alcndcndo â disposição 
COlHida 110 ih:lll 4 do Edital do ccrlallle, dcrerindo o pedido dc 
lramlw.:nltl cspceiil,1 para a renli·l.ilç1l.o das prO"3S ela 2'" Elapa do 
ClllI(Urso. auloriz<1ndn a ulilização do computador do TRT/r Regii'lo, 
Wlll edilor de le:\lo. par,1 (lig,'ltação das respostas'da prova. Ao Icr· 
lllll1() ela prOVil li candidalo dever~ elleorar 11lIcdialal1lCIH~ a digilação 
L(lgo cm .~cgUld;:1 <l prova sera impressa. assinada e rubricada pClo 

~~~~~~d;'~{~\lc TI~~lr~a. ~;~ Ri~gf;~ r~.:~ 1~:n~~~J~~rS~~c I~~n~eo~l·u;::~o~~l~ 
dlglladas pdC'J" l:andrdillo, simultaneamente. se- pO$sivcl. sendo que a 

. IranscriçAo poderâ tlilCapnssar o hon'ino rl"ado para o leonino da 
prova O candidato dcverá pennàncccr na sala e aeompanhar aré o 
Illll da Iransel;çllo I)ara C--'l:rlificar ,,1 r.:xalíd!o dI::: suas resposlas. Essa 
medida vi.~a alender o dL~pcl.~!O I~O ilcm 9.14 do edital regulador do 
certame. que cstabdecl.: l)lll" as prll~as nao sejam identificadas; 

d} que o ~andidalo francis-co de Assis Cru/. Brito. submetido 
iJ il.\'aliaçào. ';0.'> lermos do item 46 do (ditill do concurso c em 
obSl:rváncia à cIclcnninação contida na SÚ1~lula 377 do Egr~gio Su
perior Tribul1<l1 de Jusliça . ..: portador de visão 1l\()l)ocular: 

e) lllll: a candidnta .Iaqueline Gomes Messia.~ Franco. sub
IIll'1ida a aV<1IiaçAo. nos IcrlllOS do ito.:lll 4.6 do Edital do concurso c 
CI11 ob.ç,erviinci" iJ dClenninaç'\'h1 eOIll,ida n(l Súmula )77 do EgreglO 
Superior Tribunal dc Jusliç<l, é porladora de visão, monocular. in_ 
def~rindh a solió\açàc da ~anl1;rlnla para IH)\amento especial (am
pliação da fpllle). pois-<fe acn(do com o pareccr medico, a a'lllpliação 
da lonl( não é condiçao necessâria para rcali-t:ação da pt"Ova; 

I) quc a cand'idBI<l Jcovan~ ESldeson Vilela. submctida à 
avaliação. nos lL:rnlllS do ill:11l 4.6 do E'dltal do COm;urso enquadrit-se 

i) que o candidaw Marcos Antônio NaSet.menlo da Silva. 
submetido à avaliaçâo. nos IcnllOs do item 4.6 do Edit.al do concurso 
enquadra-se nas categorias. discrIlllinadas !lO art, 4" Decreto nn 
3 91R11999. com a rc:daçâo dada pelo' Decreto n" 5.29612004, alen~ 

denoo à disposição conlida no item 4 do Editai elo certa 1111;. in
deferindo li solicilaç~o do candidatO para Iralalllenlo espeCial dt al11
pliaçâo da prova em fonte 20, pOIS de acordo COIll o parecer médico. 
a ampliação da fonle não e condição necessâria para rCilli'I.f1çào dfl 
prova; • 

~ .i) que o çalldidalO }Jaulo Crisliano Tessaro. submelido à 
avaliaçãq. nos termos do item <t.6 do Edilal do COncurso enquadra-se 
nas 'Categorias discriminadas no art. 4" Decreto n" 3.9281191}9, COIll a 
redação dada. pelo Decrcl0 n" 5.2<)612004. a\endcndo à disposição 
conlida no .item 4 do Edital do eertame; , 

I) que o candidalo Rafael de Almeida Martins. stJbmclido ã 
avaliação. 110S termos do ilem 4.6 do Edi~al do Concurso enquadra-SI: 
nas çalcgQrias dlscri1l1inadas.no art. 4" Occrclo n" 3.91t'l1t999. eol11 a 
rcdação dada pelo Decrelo n" 5.296/2004. atendendo n disposição 
contida no ilem 4 dq [dila I do cerlam'c 

O Excclentissimo D,::sl:1llbargador I" Vlce-Presiderl\e FAZ 
SABE'R qu~, mantidas as r decisões da COl1lis.~âo de Ava1i::lçâo MuJ· 
tiprofissional e lendo em vis!a q que eslabclcce o itel1l 4.6 e scgllil1les 
do Edital rçgulador do cenahle. em eonsonãncia C0111 o an. '75. capul. 
da ..RcsoluçAo 75/2009. do Consclho Nacional d\: Jus\ica. os can· 
dldi\lOS inse'rilos sob os n(mleros' (910 - André Coulll1ho Van Woen
seI; 1911 - Ângcla Maria d\: Allneida: 0369 - GUSlilVIl Percira F,H<lh; 
0636 .lgorZwioler Martins; 1681 - Lai~e Barros l('al; 1291 - Rarad 
Ponciano Araújo Lima c 1472 • Vinicius' de' Paula Loblcll1. nâo 
a\cnd~rilm às cll\gcncia~ edÍ\alicia~ c passarão a concorrer às v"gas 
COI11 os dentais insçritos ao cCrlanlc. não portadores de dctiçiêllcia. 

Apricar-sc-l'Iio as· dispo~içlles contidas no subilem 4.6.4 do 
Edital rcgulador do Concurso aos scguintes candidatos: il;scn~o 
0349 - Adilson de Souza: 187)( - Bruno Chavcs Cosia; 1352 • Eli 
Quclroz Lisboa; 1141 - FranCISco dI: AsSls Cruz Bmo; 1100 - Ja· 
quelim: Gomes MeSSias Franco; 1965 - Jcovalle ESldl:llson Vilela. 
0673 - Leandro Ocrnardcs Castro Vale: DOU - Leonardo· r{e'Lende 
Ourço'; 196\ - Marcos An\ôuio Nascimcmo 9 da Silv.. ', 052~ - pa\llo 
Cri~liano Tcssaro; 0671 - Rafael de Almcida Marlins. 

n~:ln H.)il/.;\i:le. J 7 ri.' in,jC'lw ,k 11111 
MARCoS ·MOURA· FERREIRA 

I" Vk~-!'r~'~ld~'lll~: ,;" Trir.'111a1 

SECRETARIA DE MATERJAL E PATRIMÔ~IO 

AVISOS [IE 11OMOLOGAÇAO 
IlJU:G!\O EL.ETRÔNICO N~ ]], 4J 1 4712011 

o Tl'ibuna\ Regiona'l do Trabalho da Terceir~ Regi.!lo illflllllll:l 
a homologação. pela 'auloridade l:ompctcnte. do PE-))/2012 (arqUIvos 
e eslanles de áço). do PE·4,:\/2012 (maloles d(: 1011al e do PE_4711012 
(carrinhos para lransporle de proccssos). lodos pelo si~lel11a de rc· 
giwo. de preços . 

I~I~EG,\O ~:I._rTR{)!\CO .,~ 57, .'õS, n E 74:!(l12 

O Tribunal Regioll<ll-do Traball111 da Terceira Região ínrorllla 
,8 hot11010gação. pc!a auloridade COlllpC:ICl1le. dos seguinlcs prl:'gôcs 
eletrônicos: PE-5712011 (impressora matricial lllonol.:"rOlllâlica e fita 
de illlpressâo). PE-5R12012 (servidor dc rede ~ unidade de baCkl1p). 
PE-72f10 12 t1icenças do M'icrosufl Pmjcçt Profc~~;ollai). PE-14/20 12 
(cabcalllcnlo estruturado, cabos elctricos 1:. luminárias), 1odos pelo 
sistema de rcgistro de preços. 

I'REG,\O.,ELETRÚNICO N~ 76 E 77/1012 

O Tribunal Regiona~ do Trabalho da Terceira Região informa 
a hOlllologaçllo, peita alllori~ade compelclHe, do PE-76/2012 (granitos. 
mármores, esquadrias e ldhas) c PE-77f2012 (veíeulos divcrsos In· 
c1uindo scrviços de assisl~neia lecnie::l). scndo que dcSIÇ o lole OI 
restou dcscrlo.Todo,~ pelo slstcma de rcgis\rO de prcços. 

ii:.:ll' Hom'.or; li:. j7..,..le ::Ji\cim de Z(ll.~ 

CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 
Direlura_ 

nas eah.:gorias discriplinadas no <Ir[ 4" Oeercto nn 3,928.'1999. com a 
redação dada pelo D"rclo ri" 5.29612004, atendendo à disposiçâo AVISOS DE REGISTROS DE P.REÇOS 
conlida no item 4 do Edital do CCI'lallle, d~fçril1do o pedido ~(I 
CiIl1did'1l<\. cIHrçtan\(\. tluan\o à cl\fenncira, csla nCnrá no "oStO.lll~ o TribUllal Rcgional dp Tra,?alho. da Terceira R.:gi:lo, torna 
dico. à dl:-posiçào da candidata. quando neceSsário: publico os itens c prcços dos malenais registrados nOS Pu:gões EIc

g.) que ° cal1did<l1O Leandro Beniardc:- Olslro Vale. sub lrôllicos 33/2012. 43/2012 e 4712012 confonne resumos das Atas 
mctido 11 avaliação. nos Icnllos do item 4.6 do' Edital dó concurso abaix.o. válidas por um aI\<J. a contar rla data dafassinatma 
enquadra-se na.~ ..:nll.:gOf1<1," ciíscrlll1inada$ no Mt. 4n Decrelo nU PE-ni2012. Ata A assinClda cm 1~1I2I2012 e Ata B as,~inada 

3 92~!1999. eolll à redaçi'lo dada [Kl0 Dccrelo nn 5.2%/2004. aten e1112111112012 > 

dClldo	 ~ disposiç.;o conlida nO itellT 4 do Edit<ll do c..:rlaltle; 
. 11) q~I\:: o candidalo Leonardo r{e:t.cnde Ourço. submclido à Ata A -Comercial Luiz de MÓV'IS Ltda - CNPJ -OUS64.~85/0001

v • r ~ OI Ipreço unitário). • 
<lv;lhaç30. nos ((flUOS do itcm 4.6 do Edital do con'r\l~o enquadra-se 

~tClll 1.1, - 560 unid.- Arquivos dI: aço. marca SchdTcr. mod~lo.04A 
na." L:ategufI<ls diserilllinad<ls 110 ar!. '41 Decrelo 1'1" J.n8/1999. com a 
rcd<lç.~o dnd:J rx-lo Decreto n" 5.,296/2()()4. alcndendo à disposição Ala B - R E. Móveis de Aço Lida .- CNf"J-O).)9(>.n61O()OI-9~. 

eonlidil no ilclll 4 do [d;lal du cena me. dderindo o perccer da vc edora SisO '0 lIcns alxo r U 11·r!.· 

eomi~si'io llIulliprol"issiollal, l(ndo ;elll viSla a dc(iciência do candidalo. hC!Il. 7' I l-l~J~ouEid, oi:~ i;:tt~n~ dg 388' COIU 0,8 bandejas. marca RE 
au\onl.<lndo o \'500 de c;ldelra com .:"palelar ;lho e mc~a para canhoto hem 3.1 - 160 unido - Eslanl~ de 3'0. com:-íOballdl:,t3S, Illarea RE 

'v,'	 1 d' ~ . I. _ 6 J _~_ _para a reali,.ação da p~,wa. . 

PE-43120 12. Ala 3:'iSlnada ÇI1l 06112/20 I 2. 

fll~)K~:7~s;/OÕO~75i.a vcdnece~~~~,~~~r~61~;I~el ~3fsi~~~ abal~~.Ptl"l·: 
Item 11~~r! _700 und. .' M~.~lo-'~~$~'~'n-,~Io·na. cor \'~rde, ma~a MF_ 
R 3142 _~_. , 
1leTU 2.1 -400 IInd - MalOles em 1()lln, cor 111ilrnm. man:a MF. 
",R""",,",,,,~_~_~ ---, -.J 

,As 3L1S cncon.l...m-sc di~ponibill"Lildas no si\~' www..lrt3.Jus.br 
O Tnbunal ReglOlI;l1 do TrabanlO da TerceIra Rq;pão. loma 

publiço os Itens c preços dos maleriais regislrtldos 1l0,~ Prq;ües (k
lrõnicos 5712012. 51'(/2012. 72/2012 e 74/20 12 conlonne r,:sulllos dil$. 
Alas de registro dc -prcços abaixo.: validl'fS por !lln ;\1\0. a eOI\\Jr da 
dill<l da assinatura 

PE·57/2012. Ala assinada C,1ll 27fI2l2012. 

hem I .50 und. - Servidor de ,'Cdl;. ~ahlnele lipo torre. incluindo a 
~Hbr~óiç~~.d~$~t20õoa~erllci?"al Red Hat, l\larCa 10M, modelo 

Item 2 -100 und: - Unidade qe backup DA" 72Ga.e~aerna, COIII· 
~a~~~~boco3~ eqlllpalUt:olo do u.;m I. marca foi P, modelo D\V17B 

.... ' 

P,[.72f20\ 2. Ala assin<ld:l em 2~1 \ 2(2(\ 12 

As aIaS ciispolJ,ihili;.;açb:oi sile 
~ www.ln)jus.br. ' . 

. O Tribunal Regional do TrabBlhn d:l ter\.:elra Regilill 10111;1 

püblieo os itens c preços dós Illal(:riais rL'gi~lrados ~os Pregões Ele· 
\rôlllcos 1M2012 c 17!2()I2. (01l[ormc rc~lII\lOS das Alas de regis110 
dI:' preços abaixo. v;ilida,~ por Ull1 ano. a l:Olllar da dala da assi· 
naLur;"l. ' .. 

PE-76/2012. Ata~ A .: B a~inadas elll 1711111011 

i'E.sle d('l.:UlllClllo pode .wr' verificado 110 endereço elc!rõnieo hltP·//www in.!:::>(lYbv'aut~lírid:adc.hIJ\l1. Documento assinado diglla\mel1\e (onforme MP n! 1.100·2 d" NiOKf200\. tlll': 1Il~ll\ui
 

Ilcincódigo ()()0J20IJOI2100lM In"fraesinllllra de Chavcs Públic:ls Brasileira _. K'P-Brasil
 


