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PE-7612012.- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A 
N° da Licitação no site www.licitacoe$-8.cbm.br: 46Q880 

o Tribunal Regional do Trabalho da .38 Região e a. empresa abaix~ 

qUálificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Pr'e~~ 
. - , ' . - . . \. ~_ .i. 

referente ao Pregão Eletrônico 76/2012, cujo objeto é o Registro d~ Preços Rara aquisição d~
 

granitos, mármores, esquadrias-'e telhas, oqservadas as, especificaçõe~,. os preços eps ,_ ',- " , \
 

quantitativos registrados, bem como as clálJSulas e condições estabelecidas ,l)o edital
 

convocatório'de f. 29/44 e constantes da proposta comercial d.~ f. 59, constituindcrse ,e~ta atã
 
'em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme regras estabelecidà~ nO DecretO., 

')
 

. . . . ~ ." 

nO 3.931, de 19/09/2001. A presente J\ta terá a validade, de 01 (um) aoo,contado apartir dfl sua " ' 
, " __ J • , ~ '<.' _" \ 

€lssinatura. ,"-, 

Fornecimento de GRANITO 55 X' 55. em, para piso'" 
espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 em, 
pigmentação e éor uniforme' para cada pedido,' polimento 
fino rium~ face, dimensõe~ com variação máxima de ±2 
min, arestas sem falhaS e ou qUebradiças. Formado por 
lava vulcânica endurecida, grãos: de quartzo, pequena 

8.000 _1.1 quantidade de mica e feldspato fornecido polido e lustrado 
com mistura-de chumbo com óxido de estanho, (potéia). 
Cores: cinza, vermelho, verde, amarelo, preto e azul, em 
peças resinadas. 

Marca; C.Prata 

ITEM Especificação 
Quantidâde 

, Registrada! mZ 

-t -Q'''VI'.)~ .,- ,c..t"'·"" 
f . 

, .\ ." - --_._--_. ._~-_ ......~-,--'-" 

.' 

~20,00 
(Cento e 

vinte reais) 

, " 



__ _

,.
• I 

. . .,~ ~---~~--,----~_._....."..----------
,,:.~. 

1.2 

Fomecimento d~ GRANITO BISOTADO 55 X 74 em, para 
fachada, espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 cm, 
pigmentação e cor uniforme para 'Cada pedido, polimento 
fino numa face, dimensões com variação máxima de ±2 
mm, arestas sem falhas e ou quebradiças. Formado por 
lava vulcânica endurecida, grãos de quartzo,. pequena 
quantidade de mica e feldspato fornecido polido, lustrado 
com mistura de chumbo com óxido de estanho (potéia) e 
bisotado em todas as faces de 7 mm. Cores: cin-za, 
vermelho, verde, amarelo, preto e azul / resinado. 

.. 

4.000. 

144,22 
(cento e 

qu~trenta e . 
quàtrore8is e 
. vinte e dois " 

centavos) 

Marca: C.Prata 

.. 

1.3 

Fornecimento dé MÁ~MORE BISOTADO, 55 X 74 em, 
para fachada, espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 
cm, pigmentação e cor uniforme para cada pedido, 
poHme'1to fino numa face, dimensões' com variação 
máxima de ~Znim, arestas sem falhas e ou quebradiças. 
ROcha metamórfica, formada por carbonato de cálcio e 
outros componentes mir,Jerais que definem sua cor, em 

. diversas tonalidades, do branco ao preto. Não pode 
apresentar fissurás que exijam estuque para uso' como 
revestimento, fornecido polido, lust~ado com ácido oxálico 
e bisotado em todas as faces de 7mm / resinado. 

4.000 

, .'144,22 
, (cento e 
quarenta e 

quatro reais e 
vinte e dois 
centavos) 

Marca: C.Pra!a 

IPRAZO DE ENTREGA: em,até 30 (trinta) diaS' corridos do recebimento da Nota de Empenho. . I 

LOCAL DE ENTREGA: a ser indicado quando'do encaminhamento da Nota de Empenho, podendo 
ser em qualquer das localidade's constallltes do Anexo III do edital. 

GESTOR DO'CONTRATO: Diretor da Secretaria de Engenharia'
 
FISCAL. DO CON'rRATO: Subsecretário de Obras
 

VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até
 

Belo Horizonte,:2t de _-",,;,~~~~......._de 2012.
 

~Q~AI < ~\~ /}-.,"4~~ - .. 
Pelo Tribunal Re~~ FRA N K LI,(F. SILV,. Pelo Fornecedor 

rabalho3 Região 
a 

w?l\ COr\t1~RCIO É SERVlÇ')S LTD/< 

""N~) UI ~. ~!I.. t'A. F- SIt.V~
FItANKLIN .. . 

._._._---_. ...• _-~----~-

GARANTIA: 12 meses, contados do recebimento definitivo do bem, quanto à perfeita condição de 
qualidade'e funcionalidade. 

2013 

-'. ,,'.. 
~~...... ~.... ......_-".....;;;;.,""""-......,.,..---~""~~ ....._----_.-.........-.........,.,........~.,.-.:
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(, PE-76/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS B i 
N° da LicitilCião no site www.liéitacoes..e.com.br: 460880 

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,~ 
referente ao Pregão Eletrônico 7E2/2012, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de 

~	 granitos, mármores, esquadrias. e telhas, /observadas as especificações, os preços e os 
quantitativos registrados, bem como as cláusulas e condições estabelecid~s no .edital 
convocatório de f. 29/44 e constantes qa proposta comercial def. 81/82, constitlJindo-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 01 (um) ano, contado a . 
partir da sua assinatura, 

ADJUDICATARIQ: RM=TECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA~LTDA. 
CNPJ: 07.214.878/0001-79 ' 
ENDERECO: Rua da Bahia, 1148 Lj 23 - Centro - 'Cep: 30160-906 BH/~G J 

Ta 3222-0307 13274 -5898 -
REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: JULIO CESAR GONÇALVES CALADO 
SOUZA (Procurador) I \ 

, -
.E:MAI L: iuliocallado@bol.com.br Vn.. !\X..h· -t\' rÉ'\COJ:> 

'. 

OJ'Y'Si...\<..G •"Jt.."",\.••,,. 

\ :l 

ITEM Especificação Quantidade' 
Registrádàl 

mZ 

Preço Unitério MZ 
Registrado (R$) 

2.1 

. Fomecimento de JANELA MAXIM-AR DUPLO VERTICAL COM GRADE 
QU!'DRICULADA, 140 X ao X acm (A x L x B), 2 (olhas, minimo 40 vãos, 
fabricada em aço laminado a frio 'com adição de cobre resistente à corrosão 

, atmosférica com tratamento de fosfatização por imersão mlnima em 5 
banhos sucessivos e secagem em estufa a 150/180° C. Tratamento 
anticorrosivo completado com aplicação de primer por imersão das partes 
intemas e extemas. - Processo de fostatização com aplicação de 
desengraxante, lavagem, refinador, fosfato a frio, lavagem, neutralizante, 
estufa a 150/.180° C, pintura e cura a ao°c atendendo todas as normas da 
ABNT aplicáveis, composta por todos os acessórios de instalação, vedação 
e funcionamento como limitador do de$~zante, braço da articulação da folha, 
contra-fecho, alayanca, etc, JMaO, equivalente e similar. TrincoSfeforçados 

. em' aço' inox'é:~:ijílxfd0res de aluml~io. (vidro liso transparente incluso). 
~rc.: SASAK•.•. ' , 

\ 

800 
585,00 

(Quinhentos e oitenta e 
cinco reais) 

2.2 

Fornecimento de JANELA MAXIM·AR COM GRADÉ QUADRICULADA, 60 . 
xao X à cm ( A x L x B), 1 folha, mfnimo 15 vãos, fabricada em aço 
laminado a frio com adição de cobre resistente à corrosão atmosférica com 
tratamentihle fosfatização por imersão mfnima em 5 banhos sucessivos e 
secagem em estufa a 150/180° C. Tratamento anticorrosivo completado 
com aplicação de primer por imersão das partes intemas e extemas. I 

Processo de fosfattzação com aplicação. de desengraxante, lavagem, 
refinador, fosfato a frio, lavagem, neutralizante, estufa a 150/180° C,pintura 
e cura a 80°C atendendo todas as normas da ABNT aplicáveis, composta 
por todos os acessórios de instalação, vedação e funcionàmento como 
limitador do deslizante, braço de articulação da folha, contra-fecho, 
alavanca, .etc, JMGO, equivalente e·similar. Trincos reforçados em aço inox 
e puXadores de alumlnio.(vidro liso transparente incluso). M.rc.: SASAK 

800 

293,75 
(Duzentos e nóventa e 
três reais e setenta e 

eincocentavC)s) 

\ 

:"'""' -\- - . 
L	 .,. . ..:.-_'.-~.•. ,.<~~' .._,._~::..._. • ~~ 



3.1 

1/ 

/ 

ITEM Especificação Quantidade . 
Registradal 

m2 

Preço Unitário M2 

RegistradQ (R$) 

Fornecimento de TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 8 MM, 1.10 X 
1,83"M. sem amianto, com tecnologia CRFS, fabricada de acordo"eom . 
normas especifiCas da ABNT, pêso de t600 Kglm3, 24 kglm2 e 32,5 kg por 
unidade, absorção dágua entre 25 e 30%, mO(lulo de elasticidade entre 5 e 67,31 
20 Gpa, resistência à flexão classe ca (4250 N/m), NBR 15210, tolerância 8.000 (Sessenta e sete reais e tJ:lnta 
de -±0,6 mm na espessura, ±10 mm riàs demais dimensões, elevada , e um centavos) J 

resistência a agentes qu(mlcos neutros ou alcalinos, imune a processos de 
corrosão e oxidação, bom comportamento acústico, resistência ao fogo 
mlnima de 300·C, não prolifera fungos ou bactérias. Marca: ......Ut 

PRAZO DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias"corridos do recebimento da ordem-de fornecimento. 

LOCAL DE.ENTREGA: a ser indicado quando do encaminháme!1to da Nota de Empenho, podendo 
ser em qualquer das localidades constantes do Anexo 111 do edital. ' 

GARANTIA: 12 meses, contados do recebimento definitivo do bem, quanto à perfeita condição de 
qualidade e funcionalidade. 

Belo Horizonte, 21 de ~-.\lltlqht;) de 2012. 



; 
---------------------------~-, 

f' 

\ 

REFITICAÇÃO DA ATA "B" DO'PE-76/12 

Fica retificada a razão socia1 da emp'resa beneficiária da Ata de Registro de 
Preços - letra "B" do Pregão' Eletrônico 76/12" bem como a marca dos produtos 
registrados para o lote 2, itens 2.1 ~ 2.2, conforme a seguir: 

Rafteco Comércio de Material de Informática EIRELI - ME 

Marca dos produtos registrados nos itens 2.1 e 2.2 do lote 2 - Sasazac. 

Tudo em conformidade com a proposta (f. 81/82) e documentos apresentados 
por Rafteco Comércio de Material de Informáticà EIRELI - ME. 

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2013. 



8 O com grade 

ar co.D1 grade quadriculada. 

a a de fibrocimento, 8mm. 1.10 

~oma 
, público os itens e preç'6s dos materiais registrados nos Pregões Ele
J.rónicos 33/2012, 43/2012 c 47/2012 conforme resumos das Atas 
abaixo, válidas por um ano. 1JI contar da 'data da assinatura. 

PE-3312012. Ata A assinada cm 12/12/2012 e Ata B assinada..... 
em 2111112012. 

.. 

I 
164 ISSN 1677-7069 Diário Oficial da União - Seção. 3 . N° 14.,segunda-feira, 21 de janeiro de 20\3 

2.4 No reCurso o c~ndidato deverá identificar somenle a 
petiçiQ de inierposiçAo. vedada. qualquer identificaçãO nas razoá do 
recurso, sob pena de não conhecimento. A fundameotaçio é pres
'Suposto. para o conbecimento do recu,BO, cabendo ao candidalo expor 
seu pedido e respéctivas razões de forma destacada, conforme su. 
bitem 13.2.5 do Edital 'de Ab,ertura - TRT da Ii Região. 

DESEMBARGADOl!.A MARIA i>E LOURDES 
SALLABERRY . 

Prc~idemc da (\-'Il1ISs&1 d(' Concurso 

3' REGIÃO· 

AVISO N" 112013 

O Excel;ntíssimo' Desembargador Marcus Moura Ferreira. 10 
Vice-Presidente do Tribunal Regional do Téabalho da 3& Regito. no 
uso de suas alribuiç6e!llegais e regulamentares e em c.mprimenlO às' 
disposições contidas no Edital regulador do certame. FAZ SABER 
que a Comissão Muhiprofissional, reunida para análise dos reque
nQlentos apresentados pelos candidatos inscritos no c;:oncuno em tela, 
concorrendo às vagas reservadas, considerando os respectivos laudos 
médicos e Sociais elaborados pelos profissionais dil área de saúde e de 
Recursos Humanos que integram aquela d. Comi~o, a partir da 
avaliação à qual os mesmos foram submetidos. conchiiu, à una
nimidade de votos: . 

a) que o candidato Adibon de Souza, submerid9 à avaliaçlo, 
nos tennos do item 4.6 do Edilal do concurso enquadra-se nas ca
legorias discrimiDadas no art. 4° Dccreto n° 3.928/1999, com a re. 
daçãl? dada pelo Oet:reto n° 5,296/2004, atendendo à disposiçllo con
tida no. item 4 de Edital do cccrtame, deferindo o pedido de utilit.açllo 
de prótese auditiva que deverá ser conferida pelo serviço médico 'C 

.anles do iníeio da prova. A Jl(Ólese somente podetà !cr usada quaodo 
houver nccessidade de comunicaçllo ·verbal. Não havendo necessidade 
da sua utilrzaçllo, a prótesc deverá ser retirada, ficando em local 
visivel aos fiKais da sala; 

b) que o caddidato Bruno Chaves Co:sta, submetido à ava
liação. nos lennos do item 4.6 do Edital do concurso enquadra-se nas 
categorias discriminadas. no art, 4'" do'"Décreto·rf 3.92811999, com a 
redaçAo dada pelo Decreto na 5.2961200,,\, atendendo à disposição 
contida no item 4 do Edital do certame, deferindo -o- parecer 'da 
com~o multiprofissional, tendo em vista a deficiência do candidato, 
aut0l4zando o uso de carteira de canhoto para a realizaçllo da pro
va; 

-1 c) que o candidato Eli Queiroz Lisboa, submetido à ava
liaçllo. nos tcnnos do. item 4.6 do Edital do concurso enquadra-se Das 
calegorias discriminadas no art. 4° do Decreto nl> 3.928/1999, com a 
redaçào. dada pélo Decrcto n" 5.29612004, atendendo à disposiçllo 
contlda no item 4 do Edital do certame, deferindo o pedido de 
tratamento especial para a realizaçllo das provls da 2· Etapa" do 
Concurso, autorit.ando 11 utilizaçAo. do comp~tador do TRTIJ· Região, 
co~ editor de texto, para _digitaçlo das respostas da prova. Ao tér
mino da prova o candidalo devere encerrar, imediatamente a digitação. 
Logo em setuida a prova será impressa, assina.da e .rubricada pelo 
candidato c ficare sob a guarda da ComiSJão do Concurso. Um 
servidor do TRT da )" Região irà transcrevér fielmente as respostas 
c;ligitadas pelil candidato. simultaneamente. se possrvel. sendo que .a, 
transcriçâo poderá ultrapassar o horário fixado para '0 lérmino da 
prova. O candid~to deverà pennaneçer na sala e. acómpanhar até o 
fim da tran5:(:rição para certificar a exatidão de suas respostas. Essa 
medida visa atender o disposto no itcm 9J4 do edital .regulador do 
certame. que estabelece que as provas não sejam idenliftcadas; • 

d) que o candi48to Francis.cp de Assis Cruz Brito. submetido. 
à avaliaçA'D. nos tennos do item 4.6 do Edital do concurso e em 
observância à delerrpinaçAo cootida na Súmula 377 do Egrégio Su
perior Tribunal de Justiça, é portador de visAo' monocular; . 

f e) que a candidata Jaqueline Gomes Menias Franco, sub· 
metida à avaliação, nos lermos do ,item 4.6 do Edital do concur~ e 
em observância à delerminaçãp conl.ida na 'Súmula 377. do Egrégio 
Superior Trihunal de Justiça, é portadora dc vido monocular, in. 
deferindo a' solicitaçAo da candidata para tratamento etpecial (am
pliação da fonte). pois de acordo com o parecer médico, a ampliação 
da fonle filio é condição necessária para realizaçAq da prova; 

O-quc a candidata Je,ovane Estefeson Vilela, submetida à 
·avaliação. nos termos do item -4'.6 do Edi~1 do concurso enquadra-se 
nas categorias discriminadas no art. 4° Decreto n° 3.928/1999. com a 
redação dada pelo Qecrelo n° 5.296/2004. atendendo à dispasiçllo 
contida no item 4 do Edital do ccrtame, deferindo o pedido da 
candidata, enlfetan~. quanto à enfermeira, esta ficara no posto mé
dico. à disposição da candidata, quando necessério; 

g) que o candidato Leandro Bemardes Castro Vale. sub
metido à avaliação, nos termos do item -4.6 do Eçlital do Concurso 
enquadra-se nas categorias discriminad'ls no art. 40 DeCreto nl> 
3.928/1999, com a redação dada pelo Decreto n° 5.29612004. ~ten:~ 
dendo à disposiçAo contida no item 4 do Edital do certame; 

h) que o candidato Leonardo Rczende Durço, submetido à 
avaliação, nos·termos do item 4.6 do Edital do.concllrso cnquadra-se 
nas ca1egorias discriminadas no lUt. 4q Decreto n~ 3.92811999. com a 
redação dada pelo Decreto n° 5.2961200-4, atendendo à disposição 
contida no item 4 do Edital do' certame, defcrindo o parecer da' 
comissllo muhiprofissional, tcndo em vista a deficiência do candidato, 
aulorizando o uso dc cadeira com' espaldar allo e mesa para canhoto 
para a realizaçllo da prova; • 

i) que o candidato Marcos Antônio Nascimento da Silva, 
submetido à avaliaçAo, nos lermos db itelTl 4.6 do Edital do concurso' 
enquadr.a-se· nas categorias discri~inadas no art. 4'1 Decreto na 
f928/1999, com a re4açAo dada pelo Decreto n° 5.29612004} ~ten
dcndo á disposição contid~ no item 4 do Edital do certame," in
deferindo 3 solicitaçilo do candidato para tratamento espeeial de am
pliação da prova em .fon1e 20, pois de acordo com o parecer médico. 
a ampli-ação d~ fonle não é condição necessária para realização da 
prova; 

j) que o candidato Paulo Cristiano Tessaro, submetido à' "
avaliaçAo, nos termos"do'iteP'l 4.6'do -Edital do concurso enquadra-se 
nas categorias di$eriminadas no art. 41> Decreto nl> 3.928/1999. com a 
redação dada pelo Decreto n" 5,296/2004. atendendo à di-sposiçAo 
conlida no item 4 do Edital do certame; . 

I) que o candidato Rafael' de Almeida Martins, submetido à 
avaliação, nos termos do item 4.6 do"Edital do concurso. enquadra-se 
nas calegoriás discriminadas 0,0 art. 4· Decreto nl> 3.928/1999. com a 
redaçAo ,dada pelo Decreto n° 5.296/2004, atendendo á disposição 
contida no ilel1} 4 do Edital do certame. 

O Excelentíssimo Desemba~ador 10 Vice·Presidente FAZ 
SABER que. mantidas as r. decisões da Comissão de Ava1iaçAo Mui· 
tiprofissional ~ tendo em vista o que estabelece o item 4.6 e seguinles 
do Edital regulador do certame. em consonância com o art. 75. capUI, 
da l;te80luç!o 75/2009. do Conselho Nacional de Justiça, os can
didatos inscritos sob os números: 19W - André Coutinho Van Woen
sei; 1971 - Ângela Maria de Almeida; 0369 • Gustâvo Pereira Farah; 
0636 - ,gOr Zwicker Martins; 1681 - Laise Barros Leal; 1291 - Rafael 
PonciaDtl Aráújo Lima e 1472 - Vinicius de Paula Loblcin. não 
atenderam: às e'ligências editalícias e passarão a concorrer ás vagas 
eom os demais insçritos ao certame, não portadores de deficiência. 

Aplicor:'se-ão as disposições contidas no subitem 4.6.4 do 
Edital regulador do Concur"o aos seguintes candidalos: inscrição 
0349 - Adilson de Sou:aa; 1878 - Bruno Chaves Costa; 1352' - Eli 
Queiroz Lisboa; 1141 - Fnu1cisco de Assis Cruz Brito; 1200 - Ja
queline Gomes Mes.si&S Franco; 1965 - Jeovane Este(enson _Vilela; 
0673 • Leandro Bemardes Castro Vale;-1300 - Leonardo Rezende 
Durço; 4961 - Marcos Antõnio Naseime"nlo da Silva; 0528 • Paulo' 
Crist1ano Tcssaro; 0671 - Rafael de Almeida Martins. 

Belo Horizollle, 17 de ianc-lro d~> 2tJ13.
 
MARCUS MOURA FERREIRA
 

lU Vii.:I:-Prcsidl.'nlc d~' Tnbulléll
 

SECRETARIA DE MATERÍAL E PATRlMÕNlO 

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
 
PREG..\O ELETRÔNICO N' n. 43 2 4'7/2012
 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região ínfonna 
a homologação, pela autoridade competente. do PE-33/2012 (arquivos 
e estantes de aço), do PE-43/20l2 (malotes de lona) e do PE-4712012 
(carrinhos para transporte de processos), todos pelo wtema de ré
gistro de preços. . 

PREGÃO i:LETRÔNCO N' 57. 58. 72 E 74/2012 
. . . 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terçeira Região infonna 
a homolosaç!o. pela autoridade competente. OOS seguintes plÍ:gôes 
eletrônicos: PE-57/2012 (impressora/matricial monocrom,ática e fita 
de impressão), PE-5812012 (serJidor de rede e unidade de backup). 
PE-72/2012 (liccnças do Microsoft Project Proftssional), PE-74J,2012 
(cabeamento estruturado, cabas elétricos e luminàrias), todos pelo 
sistema de regislro de preços. 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 76 E 77/2012 

O Tribunal Regional do Trabalho da Ten:eira RegiAo infonna 
a homologaçllo, pela autoridade corttpetente, do PE-76/2012 (granitos. 
mánnores, esquadrias e telhas) e PE·77/2012 (veículos diversos in
duindo serviçoS de assislêm:ia téenica). sendo que (teste o lote OI 
restou .deserto.Todos pelo sistema de registro de preços. 

BclD Horizontc. 17 dc laneiro de 20/3.
 
CLAUDIA SAMPAIO·GONÇALVES
 

Diretora
 

AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, 

.PE-43/2012. Ala assinada em '06/12/2012. 

I~la Unic21. - Maria de Fátima Rezende LQpes-ME - CNPJ 
1~~;~~:il1J~~1-75 .. v.enced()ra nos lotes 01 e 02, itens abaixo•. pte. 

I~i~tli -700 und. - Malote" em lonl}, cor verde. marca MF. 

IltS'fo õJ' -4QO und. ~ .Malotes ,em lona, cor. ma",?n, marca MF. 

PE-4712012, Alp a~inada em 20/12/2012. 

~~78~~/00<ft~mr~~~~~":té~i~t~ ~i~ib~~ i~~:'abai~~~~ 
Itemr 1.1 -: uhd. ~ Cll~nh~ do t~&f.tacionaD1ento" para' uansporte 

Item 2.1 ·70 und. - Camnho do ti o abastecedor, para traQsP?'rte de 
a 66 . 

. 

As atas encontraln-se disponibiJi"zadu no:" site www.trt3.jus.br. 
O '[ribunal Regional do trabalho da Terceira RegiÃo. tom3 

publico os itens e preços dos matenais registrados nos Pregões ELe
tTÔnicos 57/2012; 5812012, 72/2012 e 7412012..cOnforme resumos das 
Atas de registro de preços abaixo. :vàlidas PQr um ano. a contar da 
data da assinalura. .. 

PE-57/2012, Ata assinada em 27/12/2012. 

ttt~~~itNP~~s~1§.iJ\~8:!~é~c~3::a~~rt:tr~~o?~~~ 
. ~itá:"n!]j·~==;:;;-;;;;;;=o;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;-=;:;;;;1 

PE-58/2012, Ata assinada em 27/12/2012: 

. ~8~89«VNi~'00Õ4j'l~c;en~à~~ n~ir::;~b~~~t, it~~~·ab~i'l~J~~ 
unitár'o '
 

com

Item '.- Servidor dei~~f'l'di~~t.t~~~~rryà~~I~~l~
 

::Uip;me~~o d~ 1fe~atugtR:~~J~~~ocÍ;{~~W~~~~ 

PE-7212012, Ata assinada em 28112/2012. 

. - CNPJ -4.1.9~1.S83/0.001

.9roJ~t Professiona~. man:,a 

. PE·7412012, Ata Única assinadll em ~8/J2120,l2 

As atas enéontram-se dispon.ibilizadas site 
www.lr13.jus.br. __ 

O Tribunal Regional do Trabalho· da T.erceira Regillo, toma 
publico os itens' c preços dos materiais registrados nos Pregões Ele
trônicos 7612012 e 77/2012, confonne resumos das Ata3l' de registro 
dc preços abaixo. válidas por 'Um 'ano, a- contar da data da assi

natura. PE'.7612012. Atas A c B assinadas em 27/12/2012. 

Esle documento pode ser verificado no endereço elCtTÔnico hctp://www.in.pr.búatJenticidade.html. Doeumento assin~do digitalmente confonne MP n! 2.200..2 de 24/0812001. '1ue institui'a 
pelo Código 00032013012100164 . Infraestrutura de Chaves Publicas B{8sileira - IC'-Brasil: 


