
IVIGENCIA DO REGISTRO DE, PREÇOS: até 1f1 ~., 120i3. 

Belo Horizonte,Z1 de JQ lJ...U..l ~ de 2012. 

·u~ ~~ 
Pelo Tribunal Regional ,do Trabalho ' 
da 3~ Região  . 

f4"1.951.583/ooo1-131 
FATIMAHON01?ATO AGUIAR ME 

N. PIcadA/}; 155 - Centér V Sala 207 
. 8. AJphaville - CEP 34000-00O ' 

L NOVALIMA - MG -1. ,l" 1-'''''',. t:!; ~/r··1·,. -.... i", ,.,. ""VI/: - J ~--I 

PODER JUDICIÁRIO 
, JUSTiÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

PE-72/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
NQ da Licitação no 5íte wwwJicitacoes-e.com.br: 460004
 

OTribunal Regiot;lal do Trabalho da 3~ Regiãó e-a empresa abaixo qualificada, 
, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão 

Eletrônico 7212012, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição .de licenças de softwáre 
Microsoft, observadas, as especificações, os preços e os' quantitativos registrados, bem como as 
cláusulas e condições estabelec,idas no edit~1 convocatório de fls. 87/113 e constantesda proposta 
comercial de fI. 125, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes. 
conforme regras estabelecidas no Decreto nQ3.931, de 19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 
01 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. 

-
FORNj:CEDOR: Fátima Honorato Aguiar,- ME -

~- . 

CNPJ: 41.951-.583/0001-13 ~ 

ENDEREÇO: Avenida .Picadilli, 155 - Sala 207 - Center V - Alphaville 
Nova Lima - MG ~ CEP 34000-000. 
TELEFAX: (31) 2555-25251 (31) 4136-0422 1 (31) 2535-3359 

REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: Fátima Honorato Aguiar 
, 

E-MAIL: fatil1'!a@cminfor.com.br 

. 1 'd d Licenças do' Microsoft Project Professional; PrjctPro 
um a e LicSAPk OLP NL Gov w1PrjctSvrCAL. Marca 'Microsoft. Pa 

Number: H3Q.-01279. 

Quantidade 
re istrada 

2.910,85 

PRA2;O DE ENTREGA: O prazo entrega das licenças, por meio de download ou em\mídia; é de até 15 
( uinze) dias corridos, a contar da datad~ re uisição elo Tribunal. 

.LOCAL DE ENTREGA: A entrega em.mídia deverá ser feita no Centro de Logística Integrada do TRT/MG, 
situado na Avenida Ápio Cardoso, nQ.I00, bairro Cincão, CO-(ltagem/MG, CEP: 32.371-615, devendo ser 
agendada por meio dos telefones (31) 3391-1922 1 1736. Na entrega por lTleio de down/oad, a licitante 
vencedora informará todos os dadQs necessários para a efetivação do procedimento. . 

ARANTIA:'A CONTRATADA deverá garantir a evOlução das licenças pelo período mínimo de 02 (dois) 
nos. . 

GERENCIAMENTO E FISCALlZAÇAO: O contrato será gerenciado pela Assessora de Planejamento 
IEstratégico, e fiscalizado pela ser:vidora Christiane Dominique Künze; vinculada à mencionada 
IAssessoria.· . 

. ' ~(). ~-~_.).~ 
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2.4 No recurso o candidato devera iden[ificar somente a i) que o candidato Marcos Antônio Nascimento da -Silva, PE-43/20If, Ata a~sinada em D6n.2J2012. 

petição de interposição, v'edada qualquer identificação nas razões do submetido à a~aliaçê:o. nos termos do item 4.6 do Edital do concurso
 
recurso, sob pena de não cOD~ecimento. A fundamenlação é pres. enquadra4se nas categorias discriminadas no art. 4" Decreto n°
 
suposto para o conhecimento do recUrso. cabendo ao candidato eXpor 3.9i!8/1999, com a redaçilo' dada pelo Decreto n° 5.296/2004, aten

seu pedido e respectivas razões de fanua ~eslacada, conforme 5U dendo à disposiçAo contida no item 4 do Edital do ccrtame, in

bilem 13.2.5 do ~dital de Abertura - TRT da Ii Região. deferindo a solicitaçilo do c~didato para tratamento especial de am


pliaçAO' da prova em fonte 20, pois de acordo com a parecer médico,
 
DESE~ti3ARciADORA MARIA DE LOURDES a ampllaçAo da fonte não é condiçilo necessária para realizaçAo da
 

SALLABERRY • prova; • ~ 

Presidcmç da Comls:,ilo (h, ('nncu-~o j) que o candidato Paulo Cristiano Tessaro, submclido â ·PE-47/2012. Ala assinada em 20/12/2012. 

Ata Vnica - Maria de Fátima Rezende ~es.ME - CNPJ -
1~~s384:75~/OOOI.75, vencedora nos lotes 01 e, itens abaixo, pre

s unitários. . ' 

k'1~\ lil -700 und.' - Malolc~ ent ,lona, cor verde, marca Mf. 

Ri% ãJ. -400 und. - Malotes em lon~, cor lTiarron. marca MF. 

avaliaçio, nas termos do item 4':6 do Edital do concurso enquadra~se
 

3' REGIÃO nas 'Categorias discriminadas no art. 4° Decreto n° 3,92811999, c,!1ll a
 
redaçilo dada pelo Decreto n° 5.296/2004. atendendo à disp~içlo .
 

AVISO N" 1/2913
-.

contida no jtem 4 do Edital do certame; '.
 

I) que o candidato Rafael de Almeida Martins, submetido à
 
O Excc!cn!Íssimo Desembargador Marcus Moura Ferreira. l° avaliaçilo, nos termos do item 4.6 do Edital do concurso cnquadra-se 

Vice-Presidente do Tribunfl Regional 'do Traoalho da 31 Regito. no nas categQrias <;Iiscr1J;l1inadas_no art. 4" Decreto n° 3.928/1999, com a 
uso de suas a\f:ibuições.legais e regulamentares e em cumprimento às redação dada pelo Decrcto n° 5.296/2004. atendendo à disposiçAo 

As atas encontram-~e disponibilizadas no sile wWw.trt3.jU!l.br. disposições contidas no Edital regulador do eertame, FAZ SABER' contida no item 4 do Edital do certaníc. 
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Rcgi!o. toma~ 

que a Comiwo Multiprofissional, reunida para análise dos reque O Excelentissimo Desembargador tO Vice-Presidenle FAZ público os itens c preços dos materiais registrados nos Pregões Ele
rimentos apresentados pelos candidatos inscritos no concurso em tela, SABER que, mantidas as r. deci~ões da Comissão de Avaliaçilo MuI

I trônicos 5712012, 5812012, 72/2012 t 74/2012 confbrme resumos das 
concorrendo às vagas reservadas, considerando os respcctivos laudos tiprofissional e tendo em viita o quc estabelece o item 4.6 e seguinlcs Atas de registro dc preços abaixa. válida:s por um ano. a contar da 
médicos e sociais elaborados pelos profissionais da án;..a de saúde'c de· do Edital regulador do certame, em consonância com o art. 75, caput, daLã da assinatura. 
Recursos Humanos quc integram aquefa d- Comisdo, a partir da da Resoluçlo 75/2009,' do Conselho Nacional de Justiça, os can
 PE-5712012, Ata assinada em 2711212012.
 
avaliaçio à qual os mesmos foram.' submetidos, conclu~u, à una.' didatos inscritos sob os números: 1910 - André Coutinho Van Woen

nimidade de vot~; , . sei; 1971 • Ângela Maria de Almeida; 0369 - Gustavo Pereira Farah;
 

a) que o candidato Adilson de SoUZli, !ubmetido à avaliação, 0636 -Igor Zwiaker Martins; 1681 - taise Barros leal; 1291 - Rafael 
nos lermos do item 4.6 do Edital do concurso enquadra-se nas' ca· Ponciano Araújo Lima c 1472 • Vinicius de Paula Loblein. não 
tegorias discrim.inadas no art. 4° Decreto n° ~928/1999, com a re atenderam às exigências editalíci~ c passarllo a Goncorrer às vagas 
dação dada pelo Decreto tl" 5!296/2004, atendendo à disposição con com os demais inscritos ~o certame. nAo portadores de deficiência. 
tida no item 4 do Edital do certame, deferindo o pedido de utilização Apticar-se.qo as disposições contidas no subi tem ~.6.4 do 
de prótese auditiva que deverá ser conferida pelo serviço m~dico E8ital regulador do Concurso aos seguintes candidatos: inscriçAo 
antes do início da prova. A prótese somente. poderá ser usada quando 0349 - Adilson de Souza; 1878 - Bruno Chaves Costa; 1352 - EIi 
houver necessidade de comunicação verbal. Não havendo necessidade Queiroz Lisboa; 1141 - Francisco de Assis Cruz Brito; 1200 - Ja· pE·58/2012, A~ assinada em 2711212012. 
da sua utilização, a prótesc deverá se( retirada, ficando em local queline Gomes Messias Franco; 1965 - Jeovane Estefenson Vilela;
 
visivel aos fiscais da sala; . . 0673 • Leandro Bemardes' Ca:mo Vale; 1300 • Lconardo Rczende
 

b) quc o candidato Bruno Chaves Costa. submetido à ava .Durço; 1961 ~ Marcos Antônio Nascimento"da Silva; 0528 - Paulo
 
liação, nos .termos do item 4.6 do Edital do concurso enquadra-se nas Cristiano Tessaro; 0671 - Rafael de Almeida Martins.
 
categorias discriminadas no art. 4° do ~creto n? 3.928'11999, com a
 
redação dada pelo Decreto n" 5~296/2004, atendendo à disposiCão Dela Horizolllc, 17 nc i,mciro dl' 2013.
 
eontida no item 4 do Edital do certame, dcferindo o parecer da MARCUS MOURA FERREIRA
 
comissão multiprofissional, tendo'em vista a deficiência do candidato, 1<; Vi;;c·Pn.:sirkntc dl} Tnhunal
 
autorizando o. uso de carteira de canhoto para a realizaçlo da pr~
 

Aia ~nica • s~ace Minas Disttibuidora Ltda. - CN~~~ 
08i~I~~49/0004.0 , vencedora no lote. único, itens abaixo, preços 
um s. 
Ite~~~o und.. - Servidor de rede'labioete tipo torres incluindo a 
\.Y~lscri ã0 .d~t~l~t~fr~ ~~eracional ed Hat, marca I M, modelo 

4 
Item 2 -100 und. - Unidade de backup DA"f 172GB externa com-
r~~~~hoc8W equipamento do itern 1, marca HP, madelo D\y27B. 

w;	 ~. SECRETARIA DE MATERIAL E PATRlMÔJ:lIO 
c) que o candidato Eli Queiroz tisboa, submetido à ava·
 

Iiaçilo, nos termos do ilem 4.6 do Edital do concurso enquadra-se nas AVISOS DE 1I0MOLOGAç.~O
 
categoril$ discriminadas no art. 4" do 'Decreto n° 3.928/1999, com a PREGÃO ELETRÔNICO N' 33. 43247/2912
 
redação dada pelo Decreto n° 5.29612004, atendendo à disposição
 
con~da no item 4 do Edital do certame, deferindo o pedido de O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regiilo informa
 
tratamento especial para a realização das provas da 2- Etapa do a homologação, pela 'autoridade competente, do PE-33/2012 (arquivos
 
Concurso, aulorizando a utilização do compulador do TRT/3- Regiilo, e estantes de aço). do PE-4V2012 (malotes de lona) e do PE-47/2012
 
com editor de texto. para digitação das respostas da prova. Ao tér (carrinhos para transporte de processos), todos pelo sistema de re PE-74/20t2, Ata Única assinada em 28/12/-?Q12
 

mino da prova o candidalo deverá encerrar imediatamente a digitaçAo. gistro, de preços. .
 
Logo em seguida a prova será impressa, assinada e rubricada pelo ..
 

~:~~::odOe [~;~a ~.b·;eg~::r~~ ~:n~~~~:~~l:'cn;~O)u:~: 
digitadas pelo candidato, simultaneamente, se possível, sendo que a o Tribunal Regional do Traball!,o da Tercei~ Região infotma
 
transcriçilo poderá. ultrapassar o horário fixado para o' término da j1 hod\ologaçAo, pela au~oridade. competente, dos seguintcs pregõcs
 
prova. O candidato deverá pe'rTllánecer na sala e acompanhar alé o eletrônicos: PE457/2012 (impressora matricial. monocromática e f!ta
 
fim da transeriçAo para certificar a exatidão de suas respostas. Essa de· impressAo), PE-58/2012 (servidor de rede e unida~e de backup).
 
medida visa atender o dispostá no item 9.14 do edital regulador do PE-7212012 (licenças do Microsoft Project Professiona1), PE-74/2012
 

(cabeltmento estruturadO', cabos détriCtls e 'Iuminárias), todos pelo
 
cename, ~u:u;~a~e~i~ai~eF:lc~~::sd:~S~e~a~rui:e;~il~~:~:~elido sistcma de rcgistro dc preços.
 
.à avaliação, nos termas do item 4.6 da Edital do concurso e em
 
observância à determinaç'ao contida na Súmula 377 do Egrégio Su PREGÃO ELETRÔNICO N' 76 E 77/2912
 
perior Tribunal de Justiça, é portador de visAo mouocula.r;
 

e) que a candidata Jaqueline Gomes Messias Franco,' sub o Tribunal Regional da Trabalho da Tercelra Região informa 
melidá à avaliaçilo, nos termos do item 4.6 do Edilal do concurso e a homologaçAo, pela autoridade competenle, do PE-76/2012 (granitos, 3 - lUMINARIAS MONTADAS COM REATOR E lAM
em observãncia à determinaçAo contida na Súmula 377 do Egrégio mármores, esquadrias e tclhas) e PE·77/2012 (veículos diversos in
Superior, Tribunal de Justiça, é portadora de vido monocular, in cluindo serviços de assistência técnica), sendo que deste o late OI .000 • L i ária 

deferindo a solicitaçAo da candidata para tratamento cspecial (am restou deserto.Todos pelo sistema de registro de preços. 
pliaçAo da fonte), pois de acordo com o parecer médico, a a'mpliaçoo 

. da fonte nilo é condiçAo necessária para realizaçlo da prova; . Belo HorizClnlc, 17 dc ;allciro dc 201 J . 
.t) que a candidata Jeovat'l.~ EJtcfeson Vilela, submctida à CLAUDIA SAMPAIÓ GONÇALVES 

avaliação. nos lermos do item 4.6 dó J!dital do concurso enquadra-se . DirCIOr8 
nas categorias discriplinadas no art. 4° Decreto n° 3.928/1999, com a 
redaçAo dada pelo Decreto n" 5.29612004, atendendo à disposiç~o AViSOS DE REGISTROS DE ,PREÇOS 
contida no item 4 do Edital do certame. deferindo o pedido da 
candidata, entretantQ, quanto à enfermeira, .esta ficará no posto .mé O Tribunal Regional do Trabalbo. da Terceira Regiilo, loma 
dico. 'à d~posiçãQ da candidata, quando necessário; público os itens e preços dos materiais regiSlrados nos Pregões Ele

g) que o candidato Leandro Berilardes Castro Vale, sub trônicas 33/2012, 43/2012 e 47/2012 cooforme resuUtos das Alas 
metido à avaliaçllo, nos têrmos do item 4.6 do Edital do concurso abaixo, válidas por um ano, a contar' da data dai assinatura. 

, cnquadra-se nas categorias discriminadas no art. 40 Decreto n° PE-H'I2012, Ata A assinada em 12/\2/2012 e Ata B lISsinada 
3.928/1999, com a redaçilo dada pelo Decreto n° 5.29612004, aten em 21111/2012, •
 
~ndo à disposiçAo contida no item 4 do Edital do certame;
 

.b) que o candidato Leonardo Rezende !Jurço, submetido à
 
avaiiaçilo, nos lenhos do item 4.6 do Edital do concurso enquadra-se
 
nas c~tegorias discrimi~adas no art. 41 Decreto n° 3.92811999, com a
 
rcdaçAo dada pelo Decreto n° 5.296/2004, atendendo à disposiç.1lo
 
contida no ilem 4 do Edital do certamc, deferindo o parecer da
 
comiwo.multiprofissional, J,endo em vista a deficiência do candidato.
 
autorizando o uso de c.adeira c0":L espaldar alto e mesa para canhoto
 
para a' rcalizaçAo da pw>va:
 

Este doplmento pode ser verificado no endereço e1e1rÔnit':Q hltp:llwww.in.gov.btfawen.licidade.htm.l. Documento assinado digi181m~nte conforme MP·n! 2.200-2 de 24/0812001. que institui a 
pelo código 00032013012100164 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - JCP~Brasil. 

Pi:'72/2012. Ala assinada t':IU 28112/2012. 

As atas e[)contram-se dispo~bilizadas no 6ile 

.	 www.1!.3ju~~~unal Regional do"Trabalho da Terceira RegiAo: tom~ 
público os itens e preços dós materiais registrados nos Pregões Ele
trônicos 7612012 e 7712012. conforme resulUOS das Atas de registro 
~:nfr:ços abaixo, válidas por ,um ano, a ~ontar da data da assi

PE-76/2012, Atas A e B assinadas em 27112120'12. 

I 


