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• PODER JUDICIÁAIO 
: .•...
 -
 JUSTiÇA DO TRABALtiO "
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAt.HO • 31! REGIÃO
 

PE-60/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A

Nº da Licitação no site do Banco dó Brasil: 4581 37. ' ; \. 

, O'Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo 
q!Jalificada, por seus (representãntes legais, firmam a -presente Ata. de Registro de 
'Preços, referente ao Pregão Eletrônico 60/2012, éujo objeto é o Registro de Preços 
de material de expediente, consumíveis e aparelho telefônico,. observadas as 
lespecifica'ções, os preços e os quantitativos registrados, bem. como as cláusulas e 
cO,ndições estabelecidas no edital convocatório de fls. 74/90 e constantes da 
proposta comercial de fls.114/115, 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 1 (um) ano, contado a 
partir da sua assinat~ra. 

FORNECEDOR: DN Indústr:ia e Comércio Ltda-ME ' . 

CNPJ:10.340.709/0001-90 
ENDEREÇO: Rua Onofre di' Giácomo, 1632 - Parque Progresso.:... FrancalSP ~ CEP: 
14.403-134 

'TELEFAX: (16) 3406-3063 

REPRESENTANTE LEGAL: Aline Reis da Silva. 
E.tv1AIL: dncom2008@hotmaiLcom \ -

-

; 
~~. 

LOTE 01 

-Item , 
Descrição 

Quanti- Valor, 
dade , Unitário 

Ll- , Caixa arquivo morto, conforme especificações 95.000 . R$0.88 
contidas no edital lidtatório, marca DN, fabricante unidades 
DN Embalagens. .. 

PRAZO DE ENTREG~: 20 (vinte) dias. contados a partir do recebimento da not~ de 
em enho. - 

LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada do TRT/MG, situado na Avenida
Ápio Cardoso, nº 100, bairro Cincão, 'Contqgem/MG, ÇEP: 32.371-615. AGENDAR 
entrega pelo nº (31) 3391-1922. 

VALIDADE E,GARANTIA: Os ,beos COrn pràzo de validade determinado deverão ser 
\ . ,. . / \ - - ' 

enJregues com .este estampado individualmente, não podendo ser inferior a um ano 

e com no mínimo 80% da validade ainda por decorrer. Aqueles cujo prazo de 

validade é indeterm~nado serã,o garantidos pelo prazo mínimo de um .ano a contar 

do recebimento definitivo. 
- , 

_. \ 



PODER JUDICIÁRiO 
JUSTiÇA DO TRABALHO, 
TRIBUNÁL REGIONAL DO TRABALHO - 31 REGIÃO 

GERENCIAMENTO pela Diretora da Secretaria de Material e Patrimônio e 
FISCALIZA ÃO elo Subsecretário-de Patrimônio. 

IGENClADO REGISTRO DE PREÇOS: até "" 12013. 

Belo Horizonte,2~ de)o l...tUA.t~ de 2012. 

\ 
M~~~· . 

Pelo Tribunal Regional dO~
 
Trabalho 3ª Região
 

~f&
.:380.867~ 

.. 
. \ 

/ 

~! . ,.

:.- ".-," ," ",,\. 

, :~. 

.P lo fornecedor 



PODER JUDlCIÁRJO 
. JUSTiÇA DO TRABALHO- , 
. TRIBUNAL REGIONAL po'TRABALHO - 31 REGIÃO 

PE-~OJ2012 :-.ATADE REGIS1=RO DE PREÇOS - B. 
, . -

. 

Nº da Licitação no site do Banco do BrasH : 45 81 37 
, .. 

~ I, O Tribunal Regiohaldo Trabalho da 3il .Região e a emp'~~ abaixo' 
qualificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de 
Preços, referente ao' Pregão Eletrônico 60/2012, ctJjo objeto é o Reg,istro de Preços 
de material de expediente, consumíveis e apar~lho telefonico, observadas as 
especificações, 0$ preços e os quantitativos registrados,' bem como as cl.áusulas e 
condições' estabelecidas no edital convoçatório de flS. 74/90 e constantes da 
proposta comêrcia1 de fls.127, constituindo':~e esta ata em documento yincülativoe' . 
obrigacional às parte~, conforme 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: Total Distribuidora e Atacadista Ltda - 'EPP 
CNPJ: 10.986.234/0001-03 
ENDEREÇO: Rua João Samaha, 777-A, B. São João Batista -
J _ I" 

31.520~100 -. 
BelQ Horizonte-MG- CEP: 

.' 

-

T~LEFAX: (31) 3451-0365 
'REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo José Neves (Sócio-Diretor) 
E.MAIL: Iicitacao@totalsuprimentos.coryt,br 

, .. 

Item 

2.1 
_ 

, ' 

2.2 

Item 

, 

LOTE 02 

'Descrição 

CD-R(Disco compacto gravável e imprimível), com 
superfície' branca para impressão e demais 

,especificações contidas no edital licitatótio, marca 
Videolar. 
DVD-R (Disco lazer gravável e ir:nprimível), com-
superfície branca para impressão e·· demais, 
especificações contidas. (lO edital licitatório, marca 
Videolar. 

I
 
I
 LOTE.09 

Descrição 

, 'Tele{one' digital sem fio, cor preta, e demais 
especificaçõ.es contidas' no editai licit.atório. Marca 9.1 

í .Elgin, modelo HomeSe.\ Garantia de01~ano' e 
.1assistência té,nica em Belo Horizonte.' 

. , 

Quanti- Válor
 
"
 dade Unitário 

, . ., 
1.200 R$0,50
 

unidades
 
/ -

' 2.000 R$0,70 
unidades 

Quanti- . Valor 

- J 

I 

15 R$124,24 
unidades· 

, . 

" 
dade Unitário 

( 



PODER JUDICIÃRlq 
JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUN~L REGIONAL DO TRABALHO· 31 REGIÃO 

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da nota de 
\ • - J \ 

em enhà. " 

LOCAL DE ENTB,EGA: Centro de Logística Integrada do TRT/MG, situado na. Avenida 
Ápio Cardoso. nº· 100, bpirro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AGÉNDAR 
,entrega pelo nº (31) 3391-1922.' 

I / 

VALIDADE E GARANTIA: Os bens com prazo de valid?lde determinado deverão ser 
entregues com este estampado individualmente, não podendo ser inferior a um ano 
e' com no mínimo 80% da validade ainda por decorrer. Aqueles cujá' prazo de 
validade é indeterminado serão garantidos pelo prazo mínimo de um ano a contar 
do recebimento definitivo. í 

GERENCIAMENTO pela Diretora da Secretaria de Materi,ale. Patrimônio e 
FISCALIZA ÃO elo Subsecretário de Patrimônio. . 

[VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até 'lH.í1-' I' r4jAMl;\1o 12013. 

Belo Horizonte,~~ de J;j...U.4~ " ~ 2012. 

.,. . 

U~~5f /(J;;;:;;êie~orPelo Tribunal Regional d~
 
Trabalho 3ª Região
 'ihCCo-~Q J(,~ íJ 't\lU 

TOTAl. DlSTRlBUIOORA t ATAOOIsTA LIDA.:E1'P 
i ,/CNPJ: 10.986.234/0001-03 
\ ., 

/ 



.'
 

PODER JUDICIÁR.IO 
.••••.1.'·· 

, . JUSTiÇA DO TRABALHO
 
, "rRIBUNAL REGIONAl.:. DO TRABALHO - 31! REGIÃO
 

PE-60/2012 - ATA DE REGIS~O DE PREÇOS - C ' 

NQ da Licitação no site do Banco do Brasil: 45 81 37 

, O Tribunal 'Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo 
qualifi(ada., por seus repr,esentantes legais, firmam a' presente 'Ata de Registro Qe Preços. 
referente ao Pregão 'Eletrô'nico 60/2012, cujo objeto é o Registro de Preços de material de 
expediente. consumíveis e aparelho telefonico, observadas as esp~cificações. os preços e os 
quantitativos registrados. bem como as cláusulas. e~ condições estabelecidas no edital 
convocatório de fls, 74/90 e constantes da proposta 'comercial de fls.144/145,constituindo-se 
esta ata em documento vinculativo e obrigacional às part~s. conforme regras estabelecidas 

. no Decreto'nQ3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 1 (um) ano, contado 
à partir da sua assinatura.,' . ' . . 

iDJUDICATÁRIO: ON UNE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.-EPP . , 

. IENDEREÇO:, Av. Papa João XXIII. S/NQ Qd. 106 - Lote 20 Ampliação -ITA~ORAí  RJ . 
ICEP: 24.800-000 . '. . 
rrELEFAX: 11- 2637-:3551 - FONE: 21- 2639-8152 
[REPRESENTANTE LI:GAL:JDANA D'ARC AVEUNO DE SOUSA 
IE. MAIL: onlinepapeJaria@hotmail.com " 

Caixas de rormulário contínuo, 80 colunas (240 x 
280mm), papel pergaminho 60/63 g/m3" 01 via,' 
personalizado. com fUndo de segurança impresso. 

3.1 microsserrilhado.· caixas com 3.000 folhas cada, 
conforme ..modelo disponibilizado na Rua do~ 

Goitacazes! 1475 - gQ'andar - BH-MG. . I 

~Marca: Kajoform 

4.500 
caixas 

52,22,
 
(Cinquenta e dois
 

reais e vinte e dois
 
centavos)
 

LOCAL DE ENTREGA: 0"0 Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado à Avenida Apio 
Cardoso nQ100, bairro Cincão; Contagem/MG, Cep: 32.311-615, no horário 9 hs às 11 11s 
e de 13 às 16 hs. devendo ser agendada através do telefone (31) 3391-1922. 

IGERENCIAMENTO E F"SCAUZAÇAO: Diretária da Secretaria de Material e Patrimônio. 

jVIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até J ±cebrJ4, /2~13 ' I 

Belo Horizànte.~;r de 

A.J ~ 
Pelo Tribunal RegiOnal do . I 
Trabalho 3ª Região 

INFORMÁTICA LTOA.-E 

.' Av. pàpa J~ XXIII. sinO -~.1 
, lote 20-Ampliação -.CEP:24.800 

, _._-------_._.--.." .... -- ....._-~~.--"'<>,-

~~~ de 2012. 

~ ~ ~~~~~,.l.L.....3j~~""""1',= ' 
09.666.393/0001_ 

,ON UNE PAPELARIA I 



"---~-_._- ._ _ ..

/ I 

PODER JUQICIÁRIO ."
 
JUSTiÇA DO TRABALHO, " '.,
 
TRIBUNAL REGIONAL 001:RABAlHO ~ 31 REGIÃO
 

PE-.60/2012- ATA DE R~GISTRO DE PREÇOS - D 

Nº da Licitação no 'site do Banco do Brasil: 45 81 37 

. OTritrunal Regional do Trabalho da 3 51 ,Região e a empresa abaixo' 
.qualificada, por seus repre'sentantes le.gais, firmam ,a presente Ata de Registro ,de' 
Preços, referente ao Pregão Elett:'ÔnitoJi012012, cujo objeto é o Registro de Preços 
de material de expediente, consullÚvei.s e aparelho telefonico, observadas as 
especificações, os preços eos quantitativos registrados. bem como as cJáu5uJas é 
condições estabelecidas ho edital con\tocatório de fls. 74/90 e constantes da 
proposta~ comercial, de fls.155/156, / Gqnstituindo-se esta ata em documento 
vinculativo e obrigacional às partes, cônfeirmeregras estabelecidas no Decreto nº . 
3.931, de 19/09/2001. A presente Ata teráavi;llidáde de 1 (um) (ano, contado a 
partir da sua assinatura. ' , 

, .. 
FQRNECEDOH: 'Infor-Supri Informática' LtdÇi-EPP 
CNPJ: 06.240.727/0001~22' . '
ENDEREÇO: Av~ 10 de dezembro, 6,463- Jardim Piza - Londr~na/PR -
TELEFONE: (43) 3375·..4800·R,4817 - CEL. (43.) 9952-7249 

CEP: .86.046-140 

REPRESENTANTE LEGAL: Lívia Barros Pereira da Silva. 
E.MAI~: liviapowertoner@hotmail.com -livia.inforsupri@gmail.com 

.
 

LOTE 04 

Item Descrição 
'Quantt

dade' 
Valor 

, Unitá'rio 

4.1 Cartucho de toner para impressora Xerox Phaser 
3425, código 106R01034-Preto, capacidade de 
impress&odeJO.OOOpáginas ....; Original de fábrica, 
'100% novo. Marca Power Toner. 

240 
unidades 

" R$70,91 

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias, contados a partir do récebimento da nota de 
em enho. . '\. 

. 'LOCAL DE ENTREGA: Centro de Logística Integrada doTRT/MG, situado na Avenida 
Ápio Cardoso, nº 100, bairro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR' 
entre a elo nº (31) 3391-1922.. 

VALIDADE E GARANTIA: Os bens com prazo de validade determinado deverão ser 
. . ~ 

entregues com este estampado individualmente, não podendo ser inferior a um ano 

e com T'lo mínimo 800/; da validade ainda por' decorrer. Aqueles éUjQ prazo de' 
, /. ' .. 

validape é indeterminado serão garantidos pelo prazo mínimo de um ano a contpr 

do recebimento definitivo. .' 

de Material e Patrimônio e· 

, 
_._ .. ----.-- .• .. _-- -"



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO'TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 31! REGIÃO 

f\]IGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até 12013.".lf 1ct:y4:0 

Belo Horí~onte,Z13', de ol{> ~~ de 2012. 

e;dwl~ 
lfIiti de ~4"OS ~erei14A;,~ ~~. \ Gerêucia Licitaçio
 

, Pelo Tribunal RegiOna~ ,~J oC"(3'~1õ1e:fnecedor
 
Trabalho 3ª Região \ ,
 

Jõ6240727/0001-221 
INFOR-SUPIIINFOIMÁDCAL11)A. 

ME.: 
AV. DEZ DE DEZEMBRO. 8411 

JD. PIlA -,C& 88028-220, IL tOND&INA .. JIl' ..;." 

, , , 

, ( 



' ..' . I 

, .
 

PODER JUDICIÁRIO, ' ,
 
JUSTIÇA DO TRABALtlO
 
TRIBUNAL REGIONAL.DO'TRABALHO • 31 REGIÃO'
 

, 

.'
,

) ..J 

. O Tribunal ~ionêff- 'd9 Trabalho ,da 3ª Região e a ell1presa abaixo 
'qualificada, por seLJs.repr~s'entantês legais, firmam a -presente Ata de Registro de Preços, 

. \ referente ao Pregão Eletrônico 60/2012, cujo objeto é o Registro de Preços de mater~1 de 
expedíente, consumíveis e aparelhotelefonico. observadas as especificações, os preços, e os 
quantltativo's reglstrados,_ bem como as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
convocatório de fls. 74/90 e constantes da proposta col'Tlercià I de fls.171/172,.'const!t~indo~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'l (um) ano, contado 
a partir da sua assinatura. ',' . 

FORNECEDOR: Comercial Melo E Rodrigues Ltda - ME 
,

CNPJ: l2.143.248/0001-90 ' 
ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias, 259 A, B. ,Quarenta e dois - Santa Luzia/MG - tEP: 33.025

, 260 
/'TELEFAX: (31) 3412-1386 - (31) 3641-7576 

REPRESENTANTE LEGAL /cohtato: Bruno Eduardo Maciel de Oliveira
 
,


E.MAIL: Iicitacao.cmr@hotmail.cam , 
, , 

LOTE 05 

Item 
- I 

Descrição , 

Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m, branca, 
acetinada. Marca Suprema. , 

QLÍanti , 

(jade 

, 
Valor Unitário , 

5.1 
-

1.400 
u,nidades 

R$0,98 

-

• PRAZO DE ENTREGA: 20(vinte) dias contados' a partir do recebimento da nota de empenho. 
LOCAL DE ENTREGA:, Centro -de Logística Integrada do TRT/MG, situado na Avenida Apio 
Cardoso, nº lOO, bairro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AGENDA~ entrega pelo nº 
(31) 3391-1922. ' ' 

GARANTIA: Os bens com prazo de validade -determinado <;leverão ser entregues. com este 
estampado individualmente, não podendo ser inferior a um and e com no mínimo 80% da 
validade ainda por decorrer. Aqueles cujo prazo de validade é indeterminado serão 

ràzo mínimo de um ano a contar do recebimento definitivo'. arantidos elÓ 

GERENCIAMENTO' pela Diretora da Secretaria de Material '€ Patrimônio e FISCALlZAÇAO pelo 
ubsecretário de Patrimônio. ' 

f.J.'~, ~~-~ ~(urp (dm 4J JJ. ri.Ofd.t: ID•. 
, Pelo Tribu,nal Regiõnã'i'dO ), , Pelo'fornecedór 

Trabalho 3ª Região' 



~-. 

PODER JUDlCIÁRIO 
• JUSTiÇADO TRABALHO \ 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 31 REGIÃO 

. PE--60/2012 - ATÀ DE REGISTRODEPREÇOS ~ F

Nº da Licitação no site do Banco do Brasil: 45 81 37 

. O Tribunal Regional do Trabalho da- 3ª Região e a empresa abaixo 
qualificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de .' 
-Preços, ref~rente ao Pregão Eletrônico 60/2012,. cujo objeto é o Registro de Preços 
de m'aterial de expediente, consumíveis 'e aparelho telefonico, observadas as 
especificações, os preços e os quantit-ativos registrados, bem como as cláusulas e 
COCldiçõesestabelecidas no edital convocatório de fls. 74/90 e constant~s, da 
proposta comercial de 1'ls.199, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e 
obrigàéional às partes, conforme regras estabelecidas no Decreto, nº 3.931, de 
19/09/200J. A presente Ata terá a validade de 1 (um) ano, contado a,partir da sua 

-assinatura. . . '. . , 

FORNECEDOR: Sérgio Luiz da Costa - ME. -

CNPJ: 03.376.436/0001-78 . 
ENDEREÇO: RuaSilv~7kS' 484-A -" B. Aparecida - BftJo Ho izonte/MG - CEP: 
3L235-200 

I HoVO: R.. ~~ no\ .. 'B.Ç.lt~CiH$)- BHI'~ .. 3\.:l~S-\~o 
TELEFAX: (31) 3448-1958 

-

REPRESENTÀNTE LEGAL: Roberto Carlos Almeida GO!Jveia -. I 

. 
E.MAlL: comercialcosta.bh@hotmail.com ' 

- LOTE 07 

Item Descrição', 

Visor plástico" com etiqueta branca, para pasta' 
suspensa - caixa com 50 unidades. 
Grampo trilho plástico, com capacidade para 
prender até 300 folhas e demais especificações d~ 
edital. Caixa com 50 unidades. 

Quanti-' 
dade 

Valor 
Unitário 

,7.1 46 
caixas 

R$6,13 , 

7.2 46 ' 
caixas' 

R$7,70 

\
 
PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias contados á partir' do recet),imer'lto da nota de ' 
empenho. . 
LOCAL DE ENTREGA: Centro:de Logísti.ca Integraâa, do TRT/MG, situadQ na Avenida 

,Ápio -Cardoso, nº 100; bairro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. AGENDAR 
entrega pelo nº (31) 3391-1922. 

VALIDADE E GARANTIA: Os bens com prazo dé validade determinadodevérão 
,ser entregues com este estampado individualménte" não podendo ser inferior 
a um ano e com norriínjmo 80% da validade ainda por decorrec Aqueles cujo 
prazo de validade é indeterminado serão garantidos pelo prazo mínimo de 
um ano a contar do recebimento definitivo. 

GERENCIAMENTO pela Diretora, da Secretaria de Materia~ 
elo Subsecretário de Patrimônio. 

SÉRGIO'LUIZ DA COSTA" " 
, \ 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHÓ 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3!! REGIÃO 

/ 

/2013: 

Belo Horizonte.22? dec!DU-uA- hs-l.O de 2012. 

W/)ÚV\o.~ mo ()v'h~ V
. ' 

~~ ~ --t. "'. 
- Pelo Tribunal Regi~~ ( Pelo fornecedor . 

Trabalho 3". Região' '

. / 



__ __ __

" . 

. " 

PODER JUDICIÁRIO 
. . "'0"..... . / JUSTiÇA no TRABALHe;> ;:, 

TRIBUNAL ÁEGIONAL DO TRABALHO - 31 REGIÃO 

PE-60/2012 - ATAoE REGISTRO DE PREÇOS - G, • r . 

Nº <1a Licitação no site do Banco do' Brasil: 45 81 37 ,-"I 

" . 

O Tribunal. Regional do TrabÇllho da :áª Região ,e a empresa abaixo 
qualificada, por seús representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 
referente ao Pregão ijletrônico 60/2012. cujo objeto é o Registro de Preços de material de 
expediente, consumíveis e aparelho telefonico. ob"servadas as especificações, os preços e os 
quantitativos registrados, bem como as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
convocatório de fls. 74/g0 e constantes da proposta comercial de fls.206/207. constituindo-se 
esta ata em documento vinculativo e obrigacional ils partes. conforme 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: LZ comércio Eireli 

CNPJ: 14.059.1.94/0001-05 .. 

.ENDEREÇO: Av. Prudente de Morais,,6:21- sala.801- Bairro Santo ~ntônio 
- CEP: 30.350-143 

Bero Horizonte/MG 

TELEFAX: (31) 3297-7546 , 

REPRESENTANTE LEGAL: Carlos José de Souza Junior, 
.. 

E.MAIL: lezvendas@lzeletricidade.com.br ~ 

lbTE 08 . -

Item Descrição 
/ . 

Relógio redondo de parede. branco, em material 
plástico, e demais especificações (conforme edital 
Iicitatório, marca Ibratele. 

Quanti
dade 

Valor Unitário 

8.1 

) 

70 
unidades 

R$20,15 

, 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da nota de 
empenlio, no Centro de logística Integrada do TRT/MG, situado na Avenida Ápio Cardoso, nº 
100, bairro Cincão. Contagem/MG,. CEP: ,32.371-615. AGENDAR entrega pelo nº (31) 3391
1922. 

VALIDADE E GARANTIA: Os bens com prazo de validade determinado deverão ser entregues 
com este estampado individualmente, não poc;lendo ser inferior a um ano e com no mínimo 
80% da" validade ainda por dec6rrer. Aqueles cujo prazo de validade é indeterminado serão 

arantidos elo razo mínimo de um ano a contar do recebimento definitivo. 

GERENGIAMENTO pela Diretora da Secretaria de 'Material e Patrimônio e FISCALlZAÇAO peto 
, Subsecretário de Patrimônio. ' . . 

/2013. 

Belo Horizohte'&~ 

~~~~~ 
Pelo Tribunal Regiona"'j'""dQ - 1 

Trabalho 3ª Região 

~. 

~ ,,~.~ .0.', •.~. ~_~~"-<"_,~.: """"""",,",,,,''''''''''''''~~,~,''':~ c,.o ~ .._·~~,,~~_.~,~_.~~ •.,,,~, ..~'_""_'~_"'=~""'.L6"'_=''"'''''''-=--=><!>_'~~",~_="""" ...>-..:.'':.~'<"-_",",",'--J-'_ 
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c1usão. em regime inicial semi-aberto e pagamento de 20 (vinle) dias
multa. Houve eondenatãO para o pagarneD~o das CUSlas processuais. 

~~cii~.i ~~c::~ ~:~ f~:t~~Ç:~e~ida~:~~Jkio~:i~v~~~ 
Não hOS~~~d~tj~~~~\Pa~:ãCJ'~~'rraTribunal do J~ri de Bra
zlândia•. Ediftcio dOT~rum Área Especial 04. Rua 10. SI. Tradicional.
Brazlândia-ÓF. Horário de expediente: das 12 às 19 horas. J 

FERNANDO BRANDINI BARBAGALO 
jOil 

CIRÇUNSCRIÇÃO JUDiCIÁRIA DE SANTA MARIA 
2' VARA CRJM1NAL 

EDITAL BE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
.,.. '(Com prazo de 60 dias) 

O Doulor MAX. ABRAHÃO ALVES DE SOUZA. Juiz de 

~~ei~~~fJ~t ~a~:~~i~~n~~~eoS,~~~t~ri~I~1D~i~::~:ad~~~ 
~õ{ffl..~~883~~~~,t~pq~o P50oo~~f /~lfR;C&SiM~a TE~g~i'~iE: 
~r~T'fri~ ~t&g~12I~ ;e~~~~~:ô F~cf~~ õEl:s~~r ri: 
VES, Brasileiro. Solteiro, Cf N" 1868878-SSP Df', filbo de Nao 
Coosla e Elizabete Irineu Alves, nascido aos 05/07/1980. denunciado 
como inc'ursos oas venas do art. l29. § 9" do Codigo Peoal. E como 
010 teoba sido posslvet intitnâ-lo(S)J:"ssoaimeDte do teor da sentença 

f~lê~~br~Al)õ~ent~ ~:~e~;IemAiigI12ôtrl~~~~êi~~~~~: 
.	 penas do art. 129, § ~do Codigo .Pçnal, à pena de 01 (um) mês e 15 

(quinze) dias de detemção em regIme inicial ABERíO, substituíd4 a 
execução da pena, em observância ao art. 77. do Código Penal. O 
prazo para -rec,:!rso é de 05 (cinco) dias e será contado li partir.de 60 

~~:~~~ed~~::fd~:{~?d::~~~a~o~a~an'lJ~çb~~ ~oie~~~; 
edilal, que será afixado no local de costume c puClicaElo no i)lário 

. Oficial da União - Seçllo 3. Olitrossim,' faz saber que esle Juizo tem 
sede na QR 211. Bloco 1, Conju~to I. Fôrum Des. José Dilennando 
Meireles, Sanla Maria-DF; CEP: 72~II-lOO. O presen.te edilal será. 
afixado no lugar de costume e publtcado na forma da lei, correndo· . 
seu prazo a partir da publicação. considerando-se transcorrido a~im 
que decomtrn os 60 (sessenta) dias. DADO E PASSADO NESTA 

. ClPADE DE SANTA MAftlA-,DF, ao(s) 30 de 'janeiro de 2013.. '0
 
QUE CUMPRA na fnrma ~a leI. Eu, , FAIlRICIO MIRTO !'lOVAIS
 
FLORENCIO. Direlor de Secretaria. o conferi.
 

MAX ABRAHAO ALVES DE SOUZA 

CIRCUNSÇRJÇÃO 'JUDIÇIÁRlA 

VARA CRI~Jt~ i~JN:.s. DO JÚRI 

EDITAL m: lNl'IMAÇÃO DE ~~ENTENÇA 
(Com prazo de 90 dias) 

A Dra. MAURA DE NAZARETH, Meritíssima Juíza de 
Direito Substituta da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Sllo Se

~:~~;e~~~~~;~o~i~~~iv~~cm~~~e:~~~ :~laJu#ome°le~:::8~~~~ 
r:::Cj~ÂT~~~ tvrlki~uFE~~~lU,~~i~~;~2~::PcreLb~~e~ 
Ferreira Lima ~ Cr:islina Aparecida de Jesus, nascido em 09/0311990, 
natural de Sobradmho/QF. atualmente encontrando-:.se em LUGAR 
INCE~TO E NÃO SABIDO. foi condenado como incurso nas penas 
do artigo 129. §l", inc.m. do Código Penal. à pena de 02 (dois) anos 
e 02 (dois) meses de. reclusão em regime inicial semiaberto, por 

::~teDlaNd:l1~i~~~·odaro~:~~s~~~ofo~~.t~~~~7~~~~~~ 
TC n.o 520/2010 da 30" DP' respectivamenle. telldo sido decretada sua 
revelia, pelo presenle edital INTIMA da mencionada decisão, da qual 
poderá interpor, dentro de 05 dias.., o recurso cabível, sob peoa de ver 
pasSlJlm ju~ado dila decido. Destarte, faz saber que este JuíZO está 

~~idadn: ': ~~tft;;:;'O!t~ ~~~;~~S~~ãS~~JIe:t~oJ~~e~~t;g~~ 
2
(61) 3103-2802 Fax: (61) "3103-0518. Horário de funcionamento: de 

A a 6· ferm. das 12 às 19.q. E para que çbeguc ao·c,onbecimento.det 

~fi':d~ ~~ 1~1 d~U~:f~l=a~~~~lf~d~rn~ ff)iári::o~~~\' d~uU:~:' 
:~:f~o'l;' ~al~~ ErsMax~êir~~i~a~~~J;bc3~l: ~~~~ 
~ARINO. diretora de Secretaria, o subscrevo e assino por deter
minação do(a) MM{'") Juiz(a) de Direito nr-: MAURA DE NAZA
RETH. 

MARCILÉA C;UIMARAES CORRÊA CANTARlNO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
i' REGIÃO 

E1HRATO DE TERMO ADITIVO 
\ 

Cedenle: MUNICJPlO 'DE CANTAGALO; a) espécie: termo adiliv'o à 
ce~o de uso de imôvel, situadOo na Rua Euelides Da Cunba, n" 82, 
Cantagalo, RJ (Proc.TRT-SLG 021/12); b) fundo legal: Lei Orgânica 
do Município de Cantagalo e, subsidiariamente, o Código Civil; c) 

objelo: transferir para o Cessionârio O encargo pelo serviço de ma- I O Tribunal Regional do Trabalho da Terteira Regillo infonna 
nulençllo previsto no parágrafo segundo da eláusula lerceira do con~ a homologação, pela autoridade eompeleote, do PE·46/2012 (cadeira 
trato; d) asSinam em 24/01/2013 a Exm-. Presidente,do TRTlIlJ, Des. giratória sem braço. tipo B) e do PE-6W2012 (Materiais ide expe· 
Maria dc Lourdes d'AtÍ'ochella Lima ~allaberry. peto Cessio"lJário e o dicnte e aparelho telefônico digilal sem fio), sendo que neste o lote 6 

.. Exm" Prefeilo. D~. Saulo Domingues Gouvéa.. pelo Cedente. reslou fracllssado. Ambos pelo sistema de regislro de pra:ços. 

DIRETORIA-GERAL 

AVISO DE HOMOLOGAÇ.\O
 
PREG.\O ELETRÔNICO 1"'109/12 - RP
 

-Processo TRT/SOF n° 237112 ~ PE n" 109/12 - RP - Objelo: Agui
,siçllo de 'ribbon c ê:[iqueta. 

Tc~mamos pública a todos os interessados a homologaçllO da 
licitaçllo na modalidade Pregllo Eletrônico. n° 109112. relal~o ao 
processo em referência. sendo vencedoms as empresas MOBILE 
PRrNT PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE AUTOMAÇÃO - LTDA 
- ME pa<a o item OI; F F G COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS 

LTDA - ME para o item 02. ~ . / 

Rio dei Janein." 31 de janeiro cie 2üi3
 
ERIKA MELO PEREIRA
 

C'(lordenador:I Ja Cl'L
 

2' REGIÃO' 

EX~RAtOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 

Espécie: Contrato CCL-CT 023/2013. Processo AP-ininistrativo PA

004/2013. Partes: TRT·2- Regillo· e Maximus Rio Com~rcio e Ser-o
 
viços Ltda.. Objeto: Aquisiçllo de alé 65 televisores. Valor estimado:
 
RS 98.470,45. Vigência: de 22/01/2013 até o ténllino da garantia de
 
12 meses. Abinam em 22/01/2013 pelo TRT-2- Regillo: Maria Do·
 
ralice Novaes, Desembargadora Pr~idente, e pela empresa: Fabio
 
Lopes Tomaz. Sócio-Administrador. .
 

Espécie: Co~rato' CCL-CT 02112013. Pregllo Eletrônico PG·
 
1'05/2012. Partes: TRT-2- Regillo e Torino Informálica Ltda.. Objeto·
 
Aquisição de 368 soluções que pennitam a litilizaç!o de 2 mQ,llitores
 
simultâneos. Valor: R$ 66.482.88. Yigência: de 18/01/20l3 até o
 
término da garantia de IZ meses. ASsinam em 18/0112013 pelo TRT

2- Regi!o; Maria Doralice Novats, Deseinbargadora Presidente. e
 
pela e~npresa: Rodrigo do Amaral Rissio. Procurador.
 

Espécie:, Contralo CCL-CT 022/2013. Pregllo Elelrônico PG-' 
105/20J2. Partes: TRT·2- Regillo e lbrino Informática ltda .. O~elo: 
SerViço de inslalaçllo de 357 iOluções. Valor: RS 24.990.00. Vigência: 
de 18/01/2013 e se finda após a conclusio dos serviços de instalaçllo. 
Assinam em 18101/2013 pelo TRT·2' Região: Maria Doralice NO\laes. 
Desembargadora Presidente. e pela empresa: Rodrigo do Amaral Ris· 
sio, Procurador. 

Espécie: 1° Termo Aditivo ao Contrato SCL-ÇT 06612011. Processo 
Administrativo PA-oIO/2011. Partes: TRT-2- Rê:gillo e Mahvla Te
lecom Consultoria e Serviços em Tecnologia Llda .. Objeto: Pror
ro8açlo da vigência por 12 meses. dos serviços de assistência técnica, 
de 03102/2013 a 0210212014. Assinam em 24/01/2013 pelo TRT-r 
Região: Maria Doralice Novaes, Desembargadora Presidente, e pela \ 
empresa: Marcelo de Almeida, Sõcio. . 

" 
rREGl~I~?S~2~:~~T~Í:g 080010 

.N" Processo: '.1342012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de 
logístie,a nas Seçôes de Almonrifado ç Expediçllo c Logística deste 
Tribonal. Total de Itens Licilados: ססoo1. Edilal: 01/02/2013 de 
08bOO às lIb59 e de 12hOO' às I7h59. Endereço: Av. Marquês de SlIo 
Vicente. 121,7° Andar Barra Funda - SAO PAULO - SP. Entrcga das 
Prooposlas: a partir de 01/02/2013 às 08bOO no sile www.compras
nct.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/02/2013 às 14hl?0 no site, 
www.comprasnel.gov.br. . 

ANTONIO JOSE MARTINS BARREIRA 
Dir..::lOf da COtlrdc~doriil de C()mpras l', LkililÇÔ('S 

(SIDEC - 31/01/2013) 08ooI0-S0010-2013NE0D0Q44 

AVISO DE RESCISÃO 

O TRT-2- Regillo infonna que. em virtude do dtlscumpri
mento lotaI do Contrato SCL-CT 087/2012 - -fregao Eletrôni~ PG· 
073/2012 e concedid!l ampla defesa, aplica à empresa Comercial de 
E'Jclrodomésticos Lages 8tda. a pena de multa rescisória no valor de 
RS 8.116.65. com fulero no art. 87, 11. da Lei 8.6M/93; e' rescisllo do 
contrato. fundamentada pelos art. 78. I e 79. I da Lei 8.666/93. Abre· 
se prazo para apresenlação de recurso adminislrativo a leor do art. 
109. l, "e" e "r' da Lei 8.666193.. 

De,. MARIA DORALlCE NOVAES 
rJr~~idcmc do TribU!lal ,. 

3' REGIÃO
 
SECRETARIA DE MATEI,UAL E PATRIMÔNIO
 

AVISOS DE flOMOLOGAÇÃO
 
PRH;ÔES N" .... E 60/2012
 

. As atas encontram-se disponibil&adas slle 
www.1f1-3.jus:br. 

PREGÃO N' 80/2012 

O Tribuoal Regional do Trabalho da Terceira Região inforrpa. 
a adjudicação pela pregoeira e a homblogaçllo pela autoridade com
pelente do PE~80/2012 (eonfecçlo de carimbos). à empresa Da Silva 
e SaJ1tos Ltda .• CNPJ: 04.864.143/0001.00. 

Belq. HodzóUll'. II à\' jHrlciw'dt: 2013.
 
CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES
 

Dirdola
 

AVISO DE REGISTRO DE rREçOS 

O Tribunal Regional do_Trabalho da Terteira Regillo.·toma 
público os itens e preços dos materiais registrados nos Pregões Ele· 
trônicos 46/2012 e 6012012 confornle resumos das 'Atas abaixo, vá· 

lidas porPur4~2riI~,c~~~aÚ~~C:a~:s~aa:;~~~t~~'12/;O 12 ' 

, 
Bdo Horizonte. Jl d..: janeIro de 20U. 
CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 

Dir~(ora 

4' REGIÃO
 
DlRETORIA~GERAL DE COORDENAÇÃO
 

•ADMINISTRATIVA
 
SECRETARIA ADMIN1STRATIVA
 

SERViÇO DE LlCiTAÇÔES E CONTRATOS
 

AVISOS DE LICITAÇÃO
 
PREG.\O E1.,ETR()NICO N' 3/2013
 

Objeto: contralaçllo de em'presa prestadora de serviços de medicina do 
trabalbo pan realizaçllo de Programa de Controle ~édico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO. Recebimento de proposl~s: até as I} horas do 
dia 18·02-2013, por intermédio do sílio www.h.cilaeoes-e.cóm.br.. A 

,sessão de disputa de lances terá iníeio às 15' horas da mesma dala 
"Edital: nos endereços eletrônicos'" www.li~itacoes·e.com.br e 
WWW.1rl4.jus.br. e na Coordenadoria de Licitações e Conlratos. sita na 
Av. Praia de Belas, n" 1100. Prédio Anexo ji\dl11inislrativo. 6" andar. 
em Porto AlegrelRS,-lelefone (5J) 325'5-2226. das 10 às 18 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO k 81/1011 

Objelo: aquisição e inslalaçlo de monla-carga .. Recebimento de pro
postas: até as 11 horas do dia 15·02-2013, por intermédio do silio 
www.licitacoe••~.com.br. A sessllo de disputa de lanees terâ início às 
15 horas da mesma .dala. Edital: nos endereços elelrônicos www.li
cilacoes-e.com.br e WW"'.trt4.jus.br. ena Coon:\enadoria de LieitaçOcS 
e Contratos. sita na Av. Praia de Belas. n° 1100. Ptédio Anexo 
Administrativo. 6<1 andar. em Porto Alegre/RS. telefone (51) 3255
2226. das 10 às 18 bqras. 

DANIELA VAZ DOS SANTOS 
Coorc1..::nao.1(lra de l.icilclÇÕ,,·S c Con1t:.\to", 

Este doeu.mento pode ser verificado Q...0 e·ndereço eletrônico http://www.in.gov.bt7.8lienti:idoodtUlll. Documento assinado digilalmente eonforme MP n!. 2.200-2 de 24/08/Í00l. qUe institui a 
pelo código 00032013020100145 Infraestrutura de Ch;wcs Públicas Brasileira - lCP-Brasil. 

..
 


