
PODER JUDICIÁRIO . /
 
~USTIÇA 0,0 TRAB~LHO I ,
 

lRIBUNAL REG~ONAL DO TRABALHO - 3D REGIÃO
 

PE-70/2012 -, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ÚNIÇA) 

Nº da Licitação no site' do Banco do Brasil: 46 20 39 

O Tribunal Regiónal do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo 
qualificada; por seus representantes legais, firmam apresente Ata .de Registrà de 
Preços, referente a9 Pregão Eletrônico 70/2012, cujo objeto' é o Registro de Preços 
de etiquetas 'patrimoniais, observadas as e$pecifkações,ós preços eos 
quantitativos registrados, bem como as., cláusulas e condições estàbeteCidas no 
edital cQnvocatório de fls., 45/61 e constantes da proposta comercial de fls. 67/68,' 
constituindo-se esta ata em documento vincurátivo e obrig'adorial' às partes;
conforme regras estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 19/09/2001. A presente Ata 

. terá avalidàde ~e 1 (um) ano, 'c-ontado a partir da $uaassinatura. . 

FORNECEDOR: Fazan & Cia. Ltda. ' 
,,

o 

CNPj: 07.233:306/0001-37 
ENDEREÇO: Rua 
86.1g1-010 

da Esperança. 648 - B',jardim C~sa Grande -eambé/PR - CEP: 

TELEFONE: (43)3254-4996 -'FAX: (43) 3254-4955 

REPRESENTANTE LEGAL: Letícia Zotarelli Fazan (sócia) 
CONTATO: Letícia Zotarelli Fazan 
E.MAIL: fazan@fazan.ind.br 

, \ 
, , i 

, , 

O.BJETO: etiquetas para patrimônio, com as seguintes característiCas comuns: em 
alumínio nacion~1 toto-p,olimerizado, com espessurá de 0,30 mm; com cantos 
arredondados; im'pressão fotográfica foto-polimerizada; código de barras: padrão 
128 B; dígitos de informação: 5; formato do código de barras: 99999; formato da 
leitura humana: 99999; sem furos, auto-adesivas. As características distintivas estão 
descritas no quadro'abaixo. 

LOTE 01 (único) 

Item Descrição 
Quanti

dade 
Valor 

Unitário' 
1.1 Etiqueta para patrimônio, nas dimensões 45 x 15 mm 4.000 R$0,24 

com os seguintes impressos: siglá (TRT"- 3ª REGIÃO), unidades 
/ o 

'logo do cliente / (brasão da República), código 'da 
natureza patrimonial do bem (10001). Marca Fazan. 

1.2, Etiqueta para patrimônio, nas di.mensões 40 x 13 mm 10.000 
, 

com os seguintes impressos: sigla (TRT - 3ª REGIÃO), unidades R$0,24 
lago do~ cliente (brasão da República), código da 

,natureza patrimonial do bem (10003). Marca Fazan 
1.3 Etiqueta para patrimônio, 'nas dimensões 45 x 15 mm, 4.000 R$O,,24 

cóm os seguintes impressos: "RI;PÚBLlCA unidades 
FEDERATIVA DO BRASIL - PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO  MG 
- PATR1MÓNIO", logo 'do cliente (brasão da República), 
código· da natureza patrimonial' do bem, (10001) .. 
Marca Fazan . . 

1.4 ,Etiqueta para patrimônio, nas dimensões 40 x 13 mm, '10.000 R$0,24 
com 

L-_-.L. 
os seguintes impressos: "REPÚB.L1CA unidades 

/ 
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.. ~. 



PODER JlJDICIÁRIO 

•A' JUSTiÇA DO TRABALHO , 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO" 3D REGIÃO 

FEDERATIVA DO BRASIL - PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO - MG 
- PATRIMÔNIO", logo do cliente (brasão da República), 
código da natureza patrimonial do bem (10003). 
Marca Fazan 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: em até 20 (vinte) dias corridos a" contar do 
recebimento da nota de ~mpenho, no Centro de Logística \Integrada do TRT/MG; 
situado na Avenida Ápio Cardoso, nº 100, bairro Cincão, Contagel'l1/MG, ÇEP: 32.371
615. AGENDAR entrega pelo nº (31) 3391-1922. 

GARANTIA: o fornecedor ,fica obrigado a substituir o bem que apresente defeito de 
fabricação ou que se mostre em condições inadequadas ao uso dentro do prazo de o 

um ano a contar do recebimento definitivo do bem. 

GERENCIAMENTO pela Diretora 
FISCALIZA ÃO or servidor da DSMP, 

da Secretaria - de 
a ser desi nado. 

Material e Patrimônio el 
o 

[VIGÊNCIA DO REGI~TRO DE PREÇOS: até Itf t:=W)lI\Alvk?: /2013. 

Belo H~rizonte,2~ de -J .. ~ ~ 

• 
de 2012 . 

. .
 

oI 

, . 
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NO 18, sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 't......139 tD •Diário Oficial da União - 5eçio 3 /SSN /611-106!! 

menle, pe:lo-presente edital INTIMA-SE () réu do teor da sentença. 

:~~~i~~ ~~n~ÁR~~~s~oJ~rtoo.~~.an~e;o=ad::.~f3 
~~g:e~~te~~~~u::~~~~~~ ~:cd%~D:~:~~~~~~~á~aj~ 
Plaoahina·DF, como incurso nas pl:nas do art. 12L § r, incisos 11 e 
IV do Código Penal (... ). ~JU. PlanallioaIDF, J de novembro de 
2009. Adernar Silva de Vasconcelos - JUI:C de Direilol'. 

E para que cbcgue ao conhecimento de lodos e do(s) re~ 
(erido(s) Bcusado(s). mandou passar o presente edital. que sem. afi
xado no loca! de costume t:: publicado no- Diário Oficial da UniAo. 
seçao J. , 

Omrosstm. faz saber que esle JuIz.o está I !limado na Av. 
WU2. Quadra Central, Setor Administrativo, Edificio do Fórum. sala 
82. PlanaltinaIDF. . ' 

Dado e passado nesta CircuDscriç!O Judiciária de Plana). 
tina/DF, ao& 24 de janeiro de 2013. Eu. Priscila Alves Lima, .Diretora 
de Secrelaria. o subscrevo. 

F.'\DIO MARTINS DE L1~!A 
JUil de Direilo 

VMUSC~MmNSDEPLANALTINA 
? VARA CRlMINAL'DE PÍANALTINA 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Co~ prazo de !S dias) 

EDITAL DE CITAÇÃO - O DR. JOÃO RICARDO VIANA 
COSTA, Juiz de Direito SubslibJto da Segunda Vara Criminal de 

"'	 Planal1ina, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital ... irem ou dele tiverem conbecimento que por este> 
Juízo se processa a Aç!o Penal nO 2011.05.1.0026S0-9, oriunda do, 
Inquérito, Policial nO 3122011 instaurado pela - t6, em que o réu 
JOSE LEITE PEREIRA UMA, nascido aos 02/01/1Q67, em Brasília, 
filbo de JOAQUIM LEITE·DE LIMA e de ANA PEREIRA LIMA, 
denunciado como ineurso nas penas óos anigos 33l (três ...ezes) e 
147, ambos do Código Penal. Diante da{s) tentati ...a(s) CJl,strada{s) de 
Citá410 pessoalmente. já que o acusado nao foi eneontrado no(s) en
dereç~s} conslantc(6) dos aUlos. pelo presente edital - que lem o 
prazo de lS (quinze) dias -, fiea(m) o(s) réu(s) CITADO(s) da pre

-::~~i~~~!:~~J:~:vjfa;~i~~~'~~a~;ta~o::o~~:~~~ci~~ 
gueira lima e Correa, e cuja cópia ser·lhe.á entregue em momen\o 
oportuno. bem como INTIMADO PARA APRESENTAR RESPQSTA 
ESCRITA, DO prazo de 10 (dez) dia!> . na, forma do IInigo 396 e 
seguintes do CPP. Fica, ainda, o réu ad...enido de que. caso nlo 
compareçll ou llão eonsli\ua um defensor, será determinada a sus
pensAe do processo e do prazo prescricional, nos lermos do art. 366 
do CPP, podendo o Juiz detenninar ainda a produrylo amecipada das 
provas consideradas urgentes e, se for O caso, decretar pris1e. pre· 
venti"'a. nos moldes do ano 312, do referid(\, diploma legal. E. para 
que chegue ao conhecimento de toods e, notadamente, do referido 
acusado, mandou-:s:e passar o presente edital. que será afixado 00 
local de- costume 'na sede deste Juizo c publícado '00 Diário Oficial • 
seçao J. OUlrossim. f'az saber' que este Juí;ro' tem sede na A.... WfL2. 

Sctor AdmioiSlrativo, lote 42IJ, Fórum Des. Lúcio Batista Arantes, 
Bloco ~B". térreo. salas 31/87, PlanaltinaIDF. Horârio de funcio-
namerno: 12b à:s 19h. Dado e passado nesta cidade de PltlnaltinalDF. 
ao(s} 21 de janeiro dc 2013, às 15:0~. Eu, ANAYRA JUREMA 
LOPES SOARES, Diretora de Secretaria, o subscrevo. 

•
 
JOÃO RICARDO VIANA COSTA
 

Jlliz de Ditt'iw .
 
Sub...litUlo
 

CIRCUNSC~ÇÃO JUDICIÁRIA QE SANTA MARIA
 
TRIBUNAL DO)URl
 

EDITAL DE INTlMAç."O 
(Com prazo de 90 dias) 

A Doulo," GILS1RA CARDOSO BARBOSA FURTADO, 
Juíza de Direito, Presidectc deslc Tribunal do Júri da Circunscriç!o 
Judiciária de Samambaia, Distrilo Federal, na fonna da lei, etc. fAZ 
SABER a todos Oli que o presente edital virem .ou dele ti ...erem 
conheçimeuto que pOr (Stc Juízo se processa a Açl0 Pt-nal n. 
2009.09.1.006908-4. em que é pronunciado ALESSANDRO TAVtt,
RES LEITE. brasileiro\ nascido em lJ/031l990, natural de Brasi
lialDF. filho de Leondas Pereira Lejte e de Laurha ~stevanfTa...arcs, 
incurso na.. penas do anigo 121, § L. inc: I clc artigo 14, inciso n. 
ambos do Código Penal; art. 244-8. caput do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. E como o!o tenha sido possível inlirná·ja pessoal
mente. ante o advento da Lei n" 11.689. de 09 de junho de 2008, pelo 
preseote lNTIMO-O da S~NTE~ÇA proferida em Sessio PlenAria de 
dia 31 de outubro de 2012, pcla MMa. Juíza de:.Direito, Doutora 
GIL.SARA CARDOSO BARBOSA FURTADO, com dispositivo a 
seguir transcrito: "(... ) POSlO Isso. o Conselho de Sentença julgou 
inlegralmente procedente ~ pretensão punitiva do Estado e condenou 
ALESSANDRO TAVARES LEITE, frcnte ao dispoSto no artigo 121, 
§ 2". inci!Kl I, ele o art. 14, inci$O n. ambos do Código Pcnal e frentc 
ao disposto no artigo 244-8; da Lei n° 8.069/90. Tendo por- base os 
artig()s 59 e ~R do Código Peual, passo à dosimetria da pena. CRIME 
DE HOMICIDIO Considerlndo que; 1) a culpabilidade. neste caso, 
registra excesso que de...e ser cODsiderado rlc forma desfavorável ao 
réu, visto quc, ostenta elevado grau de censura, cujo comportamento 
ostenta uma repro....bilidade além daquela jà i~erida Da própria con. 
duta em si. o que justifica s.eja a presente cireunstãocia judicial 
analisada de forma desfavorá...el a ele. Assjm~ ante a soberania dos 

...credietos e as -provas que foram produzidas nos aulos, o acúsado em 
. eÓl'Apanhia do enta;o adolcscente WEBERTON FELI~E premeditou a 

morte da vítima partindo em dires-ao a da já arm~do. Dc~taca-::sc que 
a premeditaçllo e a d.inlmica acima narrada· deIxa claro a ln\cnsa 
vontadc do reu em I11atar a "'!lima. Ademais. utilizou-se de um meoor 
infrator para quc ambOl pr"ticassem o crime, o que dc...c. ser re· 
ehaçado encrgicamcnte pelo Es~do, uma vez que é do conbeeimenlo 
dc todos que IlOS menores infratores li- reprimcnda é menor à re
primenda dos penalmente imputâ...cis. Assim, esta circuDstãncia deve 
ser i1nali!>ada de forma desfavorável ao réu; 2) quanto à motiva~ao do 
crime, ante a decisAo soberana do Conselho de 'Senle,nça. o qual 
recãnheceu que o erime foi motivado pela torpeza, que apC$ar de ser 
repugnante. será adotado como parâmetro baLiZlldor da tipificaçlo 
penal; 3) a análiSe das circunstâncias do crime, observa-se que o crime 
foi praticado em, um domingo. por volta das 13h30miJl. em plena via 
pública. visto que devido ao horário e dia da semana cm que os falos 
ocorreram há maior movimentação de transeuntes. e que o réu pouco 
se importou, destmzando por complete a possibilidade ~e alvt::jar 
terceiro inocente,'o que de...e ser analisado de forma desfa...orá...el ao 
réu; 4) o réu nao ostenla condeDliÇao transitada em julgado. nlo 
possuindo, assim registro de antecedentes criminais,; 

5) quanto à ~onduta social do acusado ressalta4sc que o 
mesmo. s?ciahnentc. apresenla comportarnenlo voltado á pr:l.tica de 
crimes,' conforme se "'erifica. nas certi.dões juntadas às fh. 2691272. 
onde se. constata ltTIPutaçllo de óutro crime dc homicídio qualifieado 
em sua fonua tealada. cODdenaçlo pelo crime de tráfico, crime que 
assola a sociedade e desagrega famílias. devendo referida cireuQs
tAncia ser analisada de forma desfavonhel ao réu; 6) a personalidade 
do acusado. considerando o que restou reconhecido pelo Conselho de 
Sentença e as provas produzidas nos aulos, ante a dinãmiea do crime., 
demonstram que o réu é pessoa desariazoada e despro... ida de qual
quer freio inibitório ou moral. O réu. ante as provas produzidas 
buscou 'resolver' seus eonflitos à sua maneira. inlitulaodo--se um jus
ticeiro que pretendc fazer o q~e supõe ser jus.liça com as pr6p~as 
mlos, invel1endo valores constltucionalmen\.e reconbecidos; Refen~ 

circunstância deve ser analisada de forma desfavoráv'el ao réu; 7) 
quanto às conseqüências do erime essas sJo as próprias do tipo pena) 
alo ...iabiliunoo análise negati ...a; 8) quanlo ao comportamento da 
vítima, essa em nada contribuiu parà a ocorrência do crime. da fonna 
como os fatos aconteceram; Desta fonna fixo'a pet\a~base em 22 
(vinte e dois) anos de reclusAo. Consiflerando a atenuante dispostà no 
art. 65, lDCiso l, do Código Penal, anle a menoridade pcnal relaliva, 
atenuo a peca em OI (um) ano. flxandQ-a, provisoriamenle no p3~ 

tamar de 21 (vinte e um) anos de recluslo. Trala-SC, confonne restou 
decidido pelos senhores jurados de crime de homicídio na sua forma 
tentada. Assim, considerando o disposto no parágrafo uDicô do art. 14 
do CP, as circuo!>tãni::ias do ca:>o concreto, e o Í1er criminis percorrido, 
uma vez quc o réu praticou todos os atos e~eculóriQS neeessários à 
cons.umaç!o do delito, o qual somente nlo se concretizou por eir· 
cunstâocias lotalmente alheias à ...omade dele em cotejo com o fato <k 
a vitima "'-lo ter sido al ...ejada. diminuo a pena à tl2. fi~ando-a 
definitivamente no patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de 
reclusl10 por inexistirem outras cau~ especiais de-aumento ou de 
diminuiy.!o di pena. CRIME DE CORRUPÇÃO OE MENORES 
Considerando que a fundamentaçlo das circunstâncias. judiciais da 
cuLpabilidade. antecedentes criminais. conduta social. personalidade. 
conseqüêncillS do crime Soa0 as mcsmas adotas para a [ixaçao da/pena4 
base em n:laçlo ao crime dc bomicídio em 5,ua forma tentada. 115 

adoto tàmbém para o crime de corrupçao de menore~ ..Quanto à • 
moti ...aç!o do crime esta nAo restou esclarecida; Quanto às cirt:uns. 
tãncias do crime observa-se que é inerente ao lipo. na medida em que 
o réu teria praticado um crime de nomicídio em sua forma 1kltsda na 

&~~:~~:e~~~rre:a::~~~~a~~ :u~U:a:~=ám~~~I;id~ddet~lf~ur:: 
:a~n:~ts::':n~f(~:s~o:~~r~:n:~e~);~::. d~re':l~~~\!::n~ . 
siderando a atenuan~ da menoridade penal, ateouo a pena em 04 
(.quatro) meses, flxando-a provisoriamcnte no patamar de 02. (dois) 
anos e 02 (dois) meses de recJus!o. Considerando o disposto no § ZO 
do artigo 244-B da Lei n° 8.069/90. visto que a infraç!o pratiçada 
pelo, adolescente e pelo' denunciado eO(jOntra-se incluída no rol do 
artigo 10 da Lei pO &'072/90. aumento a pena em 1/3 tomando--a 
definitiva em ú2 (dois)· anos e 10 (dez) mescs e 20 (vinlc) dias de 

;c~~o~e:(~~~:j:ec~~~~~~~~~:;:d:u~~~~~~i:n~~~~r~: 
material de crimes. anle a multiplicidade de ações e desígnios au
tônomos, observando-se o disposto no capUI do art. 69 do Código 
Penal, totalizo a pena elD 13 (trcze) anos, 04 (quatro) meses c 20 
(vinte) dias de reclusllo. a ser cumprida inicialmeme cm regime fe
chado, de acordo com o disposto no art. n, § 2". alínea "a". do CP. 

Considerando quc foi re...ogada a posto prevt:nliva do reu e 
que depois disso o meslho se evadiu do distrito rla culpa. cncon
trando·se em luga.r inCerto t: nlo sabido. demonslrando claramente 
que oao pretende se submeter a ordem legalmente instituída, benl 
çomo o fato de ler praticadD ...ários outros crimes depois da dala dos 
presentes autos, confonne ~e verifica nas cel1idões juntadas aos autos 
às Os. 269/272. ante os fundamentos legais existcntes 00 art. 312 do 
CPP. aó vislumbrar a necessidade de se garantir a ordem pública ante 
a reiterada conduta do réu em praticar crimes, bem como a ne
ccssidade dt garanrir a aplicaçilo da lei peoal, DECRETO a prislo de 
AlESSANDRO TAVARES LEfTE, não lbe concedendo o direito de 
~co~r da pres~nle senlença em liberdade. Ressaho, por [imo quc nllo 
se mostram suficientes e cabíveis quai!IQuer das medidas contidas no 
art, 319 do CPP, motivo pelo qual n!o as aplico ne$le momento. 
Expeça-.se o competente Man.dadb de Prisilo. Operando--se o I.rân5ilo 
em julgado e.x.peça-se. Carta dt Sentença ao Juízo das Execuções 
Criminais. "bem como se comuDJque à Jusliça Eleitoral (art. 72, § 2", 
do Código Eleitoral) para os fins do- artigo IS. inciso lU, da CF/88. 
Oficie-se ao Instituto .Nacional de Identificaçao - INI. Dotici.ando a 
presente condenaç!o.' Custas pela réu. Obsetv4ndo·se o disposto na 

lei nÓ 1.060/50. Publicada a senten~a em plenAno e intimadas as 
partes. Sala das Sessões do Tribunal d~ Júri dc Samambaia-DF, aos 
31 dias do' mês de oubJbro' lIo ano de 2012 (31.10.20.12) â$ 
17h)Om. 

GILSARA C. B. fUIUADO 
Juí:l..l Pr~sideny:~ 

? VARA C~MJNAL 

EOI1'Al, OE <:ITAÇÃO .: INTIMAÇÃO 
(Com prazo de 15 dia's ) 

O D~utor MAX ABRAHÃO ALVES ng. SOUZA, Juiz de 
Direito da Segunda Vara Criminal de Santa Marill/DF na forma da lei, 
etc:tAZ SABER. a todos os quc o prtsente edital ... irem ou dele 
ti ...erem conhecitltento quc por trst~uizo se processa a Açao Penal n° 
2012.10.1.007461-8. na qual é acusado o Sr(o). RONEI GUILHER
ME' D.E, FRANCA, Brasileiro. Casado. CI N! 4.nl.527-S8P/GO. 
Profissao: MOTORISTA, Filho de Adauto Guilhenue de França e . 
SoeI i Rosa de França. estando incurso nas penas do art. 180, caput do 
CódlgQ Penal. Quando procurado nos endt:reços eonstantes nos a~tos 

nlo foi encontrado. estando, portanto, eID lugar in..:erto e nllo sabido. 
fica, dessa forma, o acuslldo CITADO E INTIMADO para com
parecer perante esle Juizo pessoalmente ou por intermédió de ad
vogado constituído. p<l'ta. n::sponder. DO prazo dc 10 (dez) dias. por 
escrito, à acu5a.ção que lhe é feita, nos ternlos do ar\. 396 e seu 
parágrafo únic'o do CPP. fica o réu advertido que a respo,sta dev~á ser 
veiculada por meio .de advogado. E para ;que chegue ao eonhcei)lJemo 
de todos e do referido acusado, mandou passar o presente edital. que 
será afixado 90 local de costume e publicado no Diário Oficial da 
Unilo - Seção 3. Outroçsim, Cal saber que estc Juízo tem sede na QR 
211, Bloco 1, Conjunto I. Fórum Dcs. José Dikrmando Meireles, 
Santa Maria-DF. CEP: nSIl-IOO. O presente edital será afIXado no 
lU8ac de costume e publicado na forma da llei. cOlTendo seu prazo a 
partir da publicaç.Jo; cODsiderando--se 'tra.nsco~ assim que decor~ 

ram os 15 (quin1.e) diss ..DADO E PASSADO NESTA CIDADE DE 
SANTA MARIA-DF. ao(s) 21 de janeiro de 2013. O QUE CUMPRA 
na forma da lei. Eu, • FABRICIO MIRTO NOVAIS FLORENCIO. 
Diretor de Secretaria. o conferi. 

MAX ABRAll,~O ALVES DE SOUZA 
Juil. li.: Dirl::ilt) 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
\' REGIÃO 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

TRT·SOF 116/12 - PE 091112 • RP - Registro de preços para. aqui_
 
siçlo de/etiqueta.~, .
 
Espécie: Ata de Regislro de PreÇ)05.. Orgllo Gerenciador: TRT~II Re
gilio.
 > 

FomecedoL TAMPASCO & FREITAS COMERCIO E SERViÇO 
LTDA·ME - Item 09 - Valor unitário: RS 0,27 ,e valor global: RS 
810,00. . 
O inteiro teor desta ala cncbntra-se di~ní...el no endereço e1elrõnico: 
www.lrtl.jus.br. 

DlRElDRJA-GERAL . 

PREtX~~(~I~:i~g~~~~;'~~~~), RP 

Proc~so TRT/SOF nO 1911112 - PE n° 099/l2 - RP - Objete: Aqui
~iç!o de unifonnes. Tomamos pública a. todos os interessados a ho
tRologaçae da Iicitaç"ilo na modalidàde Preglo Elett6nico. n° 0991l2. 
relati ...o 80 processo em referência, sendo ...cncedo?s as _empresas 
FNG, CONFECÇÕES ,UDA - EPP ,a," o lote O); TRES EL0S 
INDUSIRIA E COMERCIO DE CALÇADOS - LIDA para o lote 
05 C WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS • LTDA 
para o lote 06. 

Rll:'..IC" Janeiro. 24 de Janeiro ,j" 201 ~ 
. ERIKA MELO PEREIRA 

Coord"lladM<l da CPL 

3' REGIÃO •. 
SECRETARIA DE MATE~AL E PATRIMONIO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
 
PREGÔES ELETRÔNICOS S" J8, SI, c 10/2012
 

o Tribunal Regionat do Trabalho da Terceira Regilo inronna 
a homologaçlo, peta autoridade competente. do PE·5112012 (Aqui
sição de impressoras e cartuchos de toner). do PE-38/2012 (âquisiyllo 
de refrigerador. frigobar, aparelho dc Cax, circulador de ar. ventilador 
de c91una, fra8:mentadora de papel e calculadora de mesa) e do PE~ 
7012012 (etiquetas patrimoniais). todos pelo sistema de regislro de 
preços. 

. Belo H~'fi"lonte-MG. 24 de !ltllciro de 21)13 
CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES 

Diretora 

Este documento pode ser verificado 110 endereço eletrônico http://www.in.gov.bd~. Documento assinado digitalmcnte conforme MP n! 2.200-2 de '24/0812001. que institUi a 
pelo código 00032013012500139 • lnfraestrulura de Chaves Publicas Brasileira - leP·Brasil. 
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7' REGIÃO 
P"REGOE.S f.U':TRON.JCOS N~ 64, 69 e 71/2012	 horas do dia 04-02-1] e a sess!o de dispula de p.rcços sera aberta a DIRE1üRIA-GERAL 

partir das 14 boras do dia 05-01~201]. Maiores informações poderão SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

AVISOS _DE HOMOLpGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO altemda a data limite para recebimento de propostas para até as li 

o Tribunal·Regional do Trabalho 'da Terceira Regilo infoITIla ser obtidas na Av. Praia de Belas, n." 1.100. P-rédio An'exo Ad SETOR DE LICITAÇÃOa adjudieação pela pl'=~oeira e a homologação pela ·auloridade eom ministrativo. 6° andar, em Po~o AlegrefRS. (Sl)3255~2226, das 10 àspetente do! seguinles procedimentos Iicilatórios: 
PE-64/2012 (FiLmagem de eventos e outros serviços), à em~ 18 horas, ou nos síti06~ wwwilicitaeoes-e.com.br e www.trt4.ju.s.br. AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO t-:I...:'fRÔNICO N~ 3/10Bpresa Filmavideo "Ltda, CNPl: 22.37].476/0001-00.' 
PE-69/2012 (fQmeeimento de água mineral potáv.el. sem DANIELA 'Vt\Z DOS SANTOS 

~~.0~2~~f~2~verestComéreio de Bebidas Ltda-ME, CNPJ: 09. 
o Tribunal Regional do Trabalho ài! 7" Regi.io realizara 

preglo eletrônico vi!;aDdo contra1açAo de empresa pal1l confecção de 

PE-71/2012 (Fornecimento, adequaçllo. monlagem, instala~ AVISO.DE LICITAÇÃO 

Coordenadora tio:: l.1,;olt~Ç"'c~ c COfJ~rtllt)s 

bandeira eom base e mas\rinho, para m.e<;a. A sessão pública terá 

ção ee equipamentos audiovisuais no plenário) ã empresa Seil-I Te- ' início às 10 bonU do dia 08.'02/2013, horáTio'de Bnrsilia, na intemet. 
PREG;\O ELFTRÓNICO N' 4/2013 no sitio www.licitaeoes--e.com.br. {ategra do edital ~isponível neste 

58.619.404/0001-48. 
leeom Comércio e Serviços de Teleeomunieações Ltda.. CNPJ: 

sftio e na nomepage www.lrt7.ju>.br·link:·Acesso à Inronnaçlo/Con~ 
Obje10: envelopes 1ilDbrados. Recebimento de~ proposLa5: até as I J ' tas PúblicasILicitaça~Pregão EtetTónieo. . 
horas do dia 06~02~2013, 'por intermédio do sítio www.lidta-coes·Belo Hllri;.:ome-MG. 24 de janeiro de 2013.
 

CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES
 e.com.br. A sess~o de dispu!a ciê lances lerá início às 15 horas da Fort31l.'7.a, 24 do,: ian..:im do.' 20 I ,. 
Direlor~ mesma data. Edital: nos endereços eletrônlcos www.licitacoes ISABEL CRISTINA'CAMPOS SIEBRA 

e_cOJll.br e www.trt4Jus.br. e na Coo·rdenadoria de LicilaçOes e Con· . Prcgl't:im 
AVIsei DE REGISTRO DE pltEços Ifatos, sita na Av. Praia de Belas, n~ 1100. Prédio Anexo Admi· 

nistralivo, 6° andar,- em Porto Alegre/RS, telefone (51) 3255.2226• 8" REGIÃO 
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regl10, toma 

~as 10 às 18 horas.'
público os 'itens e preços dos' materiais registrados 1'1()S Pregões Ele EXTRATO DE DISPENSA DE LlClTA.ÇÃO 
trõnieos 38/2012, 5112012 e 7012012, confonne resumos das Alas de 

DANIELA VAZ DOS SANTOS registro de preços abaixo, válidas por um ano, a contar da dala da Objeto: ContrataçJlo direta de empresa para a prestaçJlo dos serviços 
CoúTd~llad(lra (!ç liduçôo::c. e üJlltralO;;:assmatura. de agenciamento de v~age~s. Valor Estimado: RS3~7 .876.,80 ,<t~zcn

PE.38/2012, Atas A, B e C assinadas em 17/10/2012, estando pen [OS e trinta e sete mil,. oitocentos e se[enla e ,seIS reaIs e ollenta 
dente a Ata D.	 RESUI.,"f,\f)() DF. JUtGI\MF.Nl·O centavos); Processo: 16312013; ··Partes: Unillo-Tribunal Regional do 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 7512011 . Trabalho da 8- Região e WORLD Agencia de Viagens. Operado.ro cr7,,:-.A:--.-oF........ ..	 ....
cc-;--"'''".--:'''':-<~"''--;''':c:.Dc:-_c::M"'"E-;_C"'NP;;c'--;-;C:_".4"-m-i\JOO-'-.04:-;~"'D 
COllSolidadora de Turismo Ltda.-ME; Dispositivo Legal.: Art. 24, in

~ 

h:m 1.1 • .10 unido • R<úi,erador tipo Olpor1a, 3~0 • 390 litros, marcaItnode!o: CGQlul o PTegoeiro do TRT da 41. Região. designado pela Portaria ciso N, da Lei n"8.666193, atendido ao dispo.$lO no parágrafo único 
hei 3 1.1440. n.o 36]6. de 11.06.20(2, eomunlca aos inleres.sadQs que, no Pregão do art. 26 do mesmo diploma legal; DeclaraçAo da Dispensa; em 
hem ;.~~ 50 wild. -I!eftigenr.~ I;!O Iilro, (["gabar), nllm:almódelo: CmlSuI CRC12A Eletrônico n.O 751l2, relativo ao registro de preços para contratação 22.01.2013. pela Sm. Regina Uchôa de Azevedo, Diretora da ~e

crelaria Administrativa e Ordenadora da Despesa; Ratificaçao: em 

CHAVEIRO FECHADURfS DE SEGUIlANÇA LT~A. 

de servi90 de ehaveiro. foi. declarada vencedora a empresa SIGILO A~ B. ReiS otr.ce~1'J C-OQ\ef(:illl.ldll. - CNPJ -53.617.67610005·19. vet><:.mn 00s 22.01.2013, pela Exma. Sra. Odete de Almeida Alves, Desemb~r
gador.l Presid~Dtc.)1- O - j 'Ie 0&1 275. 

1_ '.1 - 70 llDid - CalculadoJa eletrônica de meu, man;:Wmodelo~ Ohveni!Logos 8048. ALEXANDRE GOETfEMS ZORAfTO.	  <r REGIÃO 
A.... C - Pucao,.li.G &: ~iltCbo»blM> LIda.-ME - CNPJ -OO.I7:UllS/OOOI-6I, \IelIlCedora..., 

6' REGIÃO EXTRATO DE R.EGISTRO DE PRÉÇOSllell\ 4.1 - 110 uDid - Circulador de Ir, lipo::l lorre, mera/modelo: VetllisoU50 Cll\ r-dO 
1 • 

EXTRATO DE CONTRATO Processo~ Pregão n° 101~2012. Objeto: Registro de preços. para aqui
N~ • 

hem ~.l - 10 unido - Vellltilldor de col:'una, marca/modelo: VenLiso1lVOC 40 cm branco. 
sição: lote 06 - 600 unidades ~ régua de tomada (~om fillro de linha). 

CONTRATANTE; TRT da 6" REOIAO. CONTRATADk ~ORDE Valor unitário: RS tl.26. forneeedor: Gilmar Saraiva Guhnarles Lt
PE-511201t, Ala Única assinada em 28/12120\2. COM - NORDESTE COMERCIAL LTDA OBJETO; Aquisiçlo e da. Valid..de da Ata: 12 meses,·contados de 16/01~2013. Fundamento 
Ati. UOIa _M~~ L"'-a.. - cwtJ .7S.12fi.950fOOO3_16, vetlCedora 00 lote Unico, ;Iem Legal: Lei 8.66611993. Lei 10.520/2002 e Decre'to 3.931/2ool. :Siginstalaçâo de máquinas condiçionadoras de ar do tipo "Split" para'e.ste 

natáriç:ts: Patrícia Aiméc Bruel Antonio' •. Ordenadora de Despesa, 

lrónico nU 77/11. FUNDAMENTO LEGAL: LeiS (I.os \0.520/02 e 
TRT (lO" pedido). PROC.; 146/11 MODALlDADL Pregão EleT..m I . 550 woe:l. ~ (mptessora mODOCrom1\tice, com leCnolollill Juerlled, maru- SutUllltl(t, pelo Org~o Gereoci.ador. e Gilmar Saraiva Guimades - Representante 

-37 04. - ;:::-::-==-:-;C-:===-='=-1 Legal, pela fornecedora. A integra da Ata eneontr.a..se disponível no mOlko NO. '} 
~4: 3" 2_290 und.• l\.il e sqprimenlo (dlindro e ca!1l1Cbo de lllt1er) martll 9Ilms.llllll . 8.666/93; Decretos nOs .5.45U/05, fi 3.931/01 e 6.204/07; Lei Com

Sifc: hup://www...trt9.jus.br. Conla(o: coDtralos@trt9.jus.br 
pLementar n<> 123/06. DOTAÇ Ao ORÇA~ENTÁRIA: Elcmen\o de 
Despe51 4490..52.12. Programa de Trabalho 02061057J4256000l ~ EJ(TRATO DE TER.MO ADITIVO 
Apn:~iaçllo de Causas na J~tiça do Trabalho. EMPENHOS· 

PE-7012012. Ata Unica aSsinada em 2811212012, 

Ala Única. fuao A Cia Lida - CNPJ ..(11.133.30610001-31, vfto\;Nor.a Jl() lo'" ilmco, ll~ ~01~NEooI388, 2012NE001389, 2012NEoo1390, 2012NEoo1392 e Espécie: Primeiro Termõ Aditivo ao Contrato 86/2012. Contratante:
 
20 L2NEOO1393. nos .valores de RS 2.m'O,OO, RS 21.770.00, RS Tribunal Regional do Trabalho da 9" Regl.1lo. Contralada: Elvis Marco
 

~~i~~. Etiqueta ...-=-m-j~ 2I.M97,OO. RS 15.730,00 e RS 10.440,00. respectivamente. VALOR Moser Pereira. Objeto: Retlfica o nO do logradouro .do objeto de
 =1l01.1 _ pare -,.",-m-'-ni"-,-~-dim-"'---;;''''XC-:''C-m
imprnMl$. §igla lllT_JA. Regi"'. 1010 tb dimle: brasão da R~licl, códi,o da lIIfuJeU 

DO CONTRATO; RS 71.917,(lO. VIGENCIA; De 08.0U] a1é o locaçlo do conlrato original, passando a cQosUlr "Trave'isa Paraguai, 
trink:t 10001 m.rce F . R 4. -,---c--c-::cc:----1 263, ·Slo José dos Pinhais". Valor do contrato permanecerá. inalterado. fk.m 1.2 - 10.000 uOO.• Eljq~ta 1*1. pl.lrimônio, !lU dimensõa 45X13mm, tom OI término d·a garnntia ofertada pela conuatada. DATA E ASSINA


impressos; slgla TIlT·l". Reg:l.Io, logo do dimte; bnisAn d.. R<tpÚblicl. cMgo o.bJ DõltuterJ. Data da assinBtunt: 23/01/2013, Fundamento legal: Art. 57, ineiso 11
TURA: 08.01.13, Assinam o presente 'Contrato. pelo TRT6, o Ex.mo ...n" o 10003 III a F D. R O 4. da Lei 8.666/93. Vinculaç!o: Proeesso de Dispensa .de Licitação ~ PR
Sr. Desembargador do Trabalho. Presidente André Genn de AssunçãoIIe!ll l.J - 4.000 lIDd. - Ellquda lJIIflI T"'lrimÔJIio, hIIS dimensões 4SX15mm, com (lII 46/2012, Proeesso'ÚeraI937/2012. Dotàçlo Orçamentária: Programa: 

,mÇ«Sl\DJ: Rqlilb~ F~livll do Bnsi\ . Pock, }Jdiçiúio • TIrr_)' Resi.lo-MG _ Bllrro~ e. pela Contratada, o Sr. Adriano Pablo Bezerra. Apreciação de Causas na Jusüça do Tnbalho. Natureza da Despesa:
PatrmlõIUO. Jogo do dielll~: brado d3 Republil:. códif;<-' da h'-l\ft:ta pIluimcmir.l do bem 3'.3.90.39.0. Signatários: Patrieia A~n\ée Bruei Antonio, Ordénadora
 
lIem 1:4 - 10.000 UDd.• FI~ pa... p"trimdf1io, mil dimenWes UXOnun. c.om 0lI AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS de Despesa, pelo Con\ratan\e. e El'vis Marco Moser Pereira - Pro-

ImpreSlOS' RepUblít.il Fcdcnlín do BraSIl - Po<!El. J~dki2rio • TRT_)O bgJIo-MG • PREGÃO ELETRÔNICO N' n/Zoll prietário, pela Contratada. . ' ,
 
Patrimóruo, lego dn ch..,., b?s.lo da R.cpílb\Ka tódill() dJr, nalwu. f'lItlirnoniel &l bem
 

Processo TRT n! 145/2012 EDITAL N' 3, DE 21 DE JANEIRO DE 1013
 

As atas eneoPlramose disponibiliiadas no site O 'fRT -,6- Região, sito no Cais do Apolo, 7]9. Recifttr'PE,
 XXIII CON('URSO PARA A MAGISTRATURA
 

www.trt3jus.br. em cumprimento aos tennos da Lei 8.666/9] e 10.520102 e aos
 00 TRAB.4L.1IO 

Deeretos 5.450705 e ].9]I/íH, toma públj~o 6 Registro de Preços, 
A Seerelária da Comissão do XXIII Concurso Públieo de Belo Hl'J"i/'i.lnIC, 24 de janf'iro d... 20·1 J. referente js Atas de Registro de PreçQs D.... DOta e OOlc/13, cor


GLAUDlA SAMPAIO GONÇALVES
 Provas e Títulos para a Magistralura do Trabalho da 9" Regiao,
respondentes ao Prega0 E.letrõnieo n.o'073/12. para aquisiçlo de ma

u58.~do de ~uas atribuições regulamen.tares, resolve tomar públiea a Diretora teriais odontológicos para o 1;oIúçlc.o de Saúde, com vigência de t2(do ordem de dlstribuiçlo por $ortcio dos rel.'llrsos interpostoà em faee do 
ze) meses, conforme disetiminados (especificaç6es, quantitativos e resullado da Primeira Prova Escrita - Discursiva ~, 30S Membros da 

4' REGIÃO preços) no endereço eletrônieo do TRT ·61. Região (www.trt6.jus.br). Comiss!o hamina40ra. em obs_erv,ância aos artigos 71 e n, pa
Valores globais registrados e'empresas vencedoras: RS 14.924.33 - A. rágrafo único. da Resolução CNJ 75/2009, (dispOe sobre os concursos
 

EXTRATO DE INEXIGl81L1DADE DE LICITAÇÃO públieos para ingresso na earreira da magIstratura em todos os ramos
 
~'19~,~~I:~~~;[P M~'i:'~~Lf:~~ici~s~6~~~OeLÓ~C~~ do Poder Judiciário nacional.), na fonna que segue:
 

PROCESSO n." 00097oo-47.~01~.5.04.0000 CD n." 0085;13-4. RE. Desembargador PAULO RICA"RDO POZZOLO:
 LIDA. (CNPJ: 02.41757·1/0001·47); vigência: 23/0m3 a 22/01/14. 
SUMO 00 OBJETO: Convênio para conees.são de empréstimo a Protocolos 3, 8, lO, 11, 15, 17/18 (ambos os prolQeolos se
 

«ferem a n:cursos int~stos pelo mesmo candidato.), 19 e 21.
 
. PREG.~O·[lETR6NICO S~ 79/20)1 

LEGAL: Lei nO &.666/93, art. 25, caput. CRÉDITO: Programa de	 Protoeolos 5, 6, 7,9, 14, 16. 20~ 22 e 2]. 
Trabalho: OOO.CLassifK:açlo: 000. RECONHECIMENtO: por Beny Processo TRT N." 180/2012 Advogado ALEXANDRE EUCLIDES ROCHA (Represen


. Stewson .~iqueira ~ Fontoura. DiretOI-Gerat, em 22/01/2013. RA O TRT - 6" Região. silo DO Cais do Apolo. 739, RecifelPE, tante da OAB-PR): ProtocoLos I, 2. 4. 12, 13, 2.4, 2Sr26 (a2Tlbos os
 
TIFICAÇAO: por Maria Helena Mallm1l.nn, Presidente, em em cumprimento aos lermos da Lei 8.666193 e 10.5.20/02 e 808 protoeolos se referem a reeUTSOS interpostos pelo mesmo eandidato.),
 

~~t~~~ ~~~~a~:Ci~ou~S~~~~\?A~~R~O;~~ ~~ó~~~TIN~~JtJfl~	 Juiza SANDRA MARA DE OLIVEIRA DIAS; 

22/01/2013. DecAAos 5.450/05 e 3.931/01, toma público o Regüilro de Preços. 27 e 28 
refereDIe à Ata de Registro de PreçQJi n!' 0023113 correspondente ao

SECRETARIA ADMINISTRATIVA .	 MARIA ROSICLER CRETEU.APregão Eletrônieo 0,° 079/12. para aquisiçíto de coleb3e:;, com vi·
 
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS gêneia de 12(doze) meses, conforme discriminados (especificações,
 

EDITAL N' 4, DE l3 DE JANEIRO DE 2013 qU3D1ilativos e preços) no endereço eletrônico do TRT - 61 Regiao
AVISO DE ALTERAÇÃO XXJII CONCU~::/ :~B~11~\GISTRAT~/R.-\.. (www.lrt6.jus.brr Valor global registrado e empresa vencedora: RS

PREGÃO EL.ETRÜNICO'N' 79/Z011 
9.799,95 - COMERCIAL VIDA SANTA LTDA-ME (CNPI, 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos do TRT da 4- 10.618.670/0001-,20); vigencia: 23/01113 a-22/01/14. A Desembargadora Presidente.do Tribunal Regional do Tra~ 

~e:~~iSi~~~ud~~:n::rii:te~S:~~~g~~~: ~~?:~g~rn;b~~~~f~e~\~ Des ANDRÉ GE~ DE ASSUNÇÃO BARROS . ~~~sd.~ ~íl~f:~l~a~ d: ~::~;tu: :oX~~a~~~~u: ~Úb~~:i~~
 
_''''-I,t~.:..çõ_e_s~n_ns_ite_n_s_8.:..~,_8_4_e_I_01_do,_A_n_ex_o~Un_ic_o_do_._E_di_"_I._F_ie_' -'- Pre_-_~i_de_n~e do,.TTihu~a; usando de fUa:~ atribuições legais e regulamentares, RESOL~E tomar/
 

Este documento pode ser verificado no endereço eletróni~o hUp:l/www.in.gov.brtautenliidade.hIl1ll.Docull1enloassinadodigitalmenleconformeM.Pn!2.2oo-2de24/08/2001.queip.stitui a
 
pelo eódigOo'"OOO320l'3012500140· Infraestrutura de Chaves Pública.\ BraSIleira. '-·ICP-Brasj1.
 

! 
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mailto:coDtralos@trt9.jus.br

