
/2013. 

. B"elo Horizonte,Z"3'de ---=..:..=....==-'--=- :/ 

-'-, 

--o
 
PODER JUDICIÁRIO' ' 
JUSrlçA DO rRABALHÓ . 
rRIBlINAL 'REGIONÁL DO tAABALHO - 3- REGIÃO 

PE-77/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
N° da Licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 46.30.16
 

o Tribunal Regional dQ Trabalho da 3a Região e a empresa abaixo qualificada, por seus 
representantes legais, firmam apresente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico 77/2012, cujo 
objeto é o Registro de Preços de veículos automotivos, observadàs as especificações, os preços e os quantitativos 
registrados, bem_como as cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatório de fls. 127/166 e constantes 
da proposta comerci~1 de fls. 247/251, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, 
conforme regras 'estabelecidas no Decreto nO 3.931, de 19/09/2001. Apresente Ata terá a validade de 01 (um) ano,

d •conta o a partir da sua assinatura. 
FORNECEDOR: Retha Máxima ltda. - EPP 

-CNPJ: 00.153.269/0001-08 

ENDER~ÇO: Rua Afonso Pena, 843,1° andar - sala A - Parque Três Colinas - Franca-SP- CEP.:14.401-141 

FONE: (16) 3724-3270 - (16r9187-7313 

REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: Renato Franchini Pereira 
. 

E.MAIL: r:ena~or@c0't'4.com.br .\ 

eículo tipo caminhoneta, cabine simples, zero quilômetro, 
1.1 unidade ano/modelo 2012/2012 ou versão' posterior, MÀRCA: KIA 

2 

t 

1 . 

/ 

Varor Unitário 
R$ 

99.800,00. 
(noventa e nove mil 
e oitocentos reais) 

85.250,00 
(oitenta e cinco mil 

duzentos e 
c!nquenta centavos) 

- Valor Unitário 
R$ 

146.700,00 
(cento e quarenta e 

seIs mil e setecentos 
reais) 

Valor Unitário 
R$ . 

79.500,00 
(setenta e nove'mil e 
.qúinhentos reais) MODELO: BONGO 

PRÀZO DE ENTREGA: O prazo entrega é de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato. 
LOCAL DE ENTREGA: AvÉmida Getúlio Vargas, 225, bairro Funcionáriós, CEP:: 30.112-9000 - BH/MG - no horário 
e8ha18h,devendosera endada ormeiodostelefones 313215-7046-3215-7048. ' 

ARANTIA: Os veículos terão garantia de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do recebimento definitivo do bem, e 
/ erá prestada em conformidade com estabelecido no instrumento contratual. 

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: O contrato será gerenciado pelO Diretor da· _Secretaria de Apoi. 
dministrativo e a fiscalização ficará a cargo do Subsecretário de Transp~rte. 

IGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até~ 

v.~ ~~~~-( 
F'elo Tribunal Regional do TrabaJho"
 
da 38 Região.
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2.4 No reçurso o candidato deverá· idelltificar somente a 
peliçlo de inlerposíçlo. vedada ,qualquer identificaçAo nas 'razões do 
recurso, sób pena de nlo conbeci~ento. A fundamentaçAo é pres
suposto para o cqnbecimento'do recurso, ,cabendo ,o candidato eltpor 
seu, pedido e j'e&pectivas razões de ronna destaCsdá.• coo forme su. 
bitem 13.2.5 do Edital de Abertura - TRT da li Regilo. 

DESE1\.lBARGADORA MARIA DE LOURDES
 
SALLAIlERRY
 

Prcsidetlle ria COll1IS..,,~O do Concurso
 

3' REGIÃO 

AVISO !li. 1/2013 

o Eltcelcnt1ssimo Desembargador Marcus Moura ferreira, 10 
I Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3- Rcgilo. no 
uso de suas ~lribuiçôes legais e regulamentares e em cumprimento às 

. disposiçôcs contidas no Edital regulador do certame, FAZ SABER 
,",	 que a Comisslo Multiprofissional/ reunida para analise dos reque

rimentos apresentados pelos candidalos inscritos 110 concurso em leia, 
concorrendo às vagas reservadas, considerando os respectivos l,audos 
médicos e sociais elaboradoli pelos profissionais da área de saúde e de 
RecuBOs Humanos que integram aquela d. Comisslo, ~ partir da 
avaliação à qual os. mesmos foram submetidos, concluiu, à una
nimidade de votos: . 

a) que o cAndidato Adilsoq dc Souza, submetido à avaliação, 
nos termos do item 4.6 do Edital do concurso enquadra-se nas ca
tegorias discriminadas no art, 4" Decreto n" 3.928/1999, com a re
dação dada pelo Decretg n" 5.296/?004, atendet;ldo à diS2Qsição 'con
tida no item 4 do çdital do certame, dcferindo Q pedido de dtilização 
de prótese auditiva que deverá se,r conferida pelo serviço médico 
antes do inicio da prova. A próLese somentc poderá ser usada quando 
houver necessidade de comunicaçllo verbal. Não havendo necessidade 
da sua utilização, a prótese, deverá ser retirada,' fieando em local 
visivet aos fiscaiS da sala; 

bf que o candidato Bruno Chaves COSLa, submetidG à ava
liação. nos tennas do item 4.6 do Edital do coneurso .enqu~ia-se nas 
categorias discriminadas. no art, 4" do Decreto nU 3.928/1999, com a 
redação dada, pelo Decreto nO 5.296/2004, atendendo à disposiçlo 
contida no item 4 do Edital do certame, deferindo O, parecer da 
comissão multiprofissional, tendo em viJcta a deficiêneia.do candidato, 
aUloriiando o uso_de cart~ira de canhoto para a re'alizaç!o da pro
va; 

c) que o candidato Eli Queiroz l:.isboa, submetido' à ava
liação. nos termos do item 4.6 do Edital do concurso enquadra-se nas 
calegorias di~minadas no art. 4° do Decret~ 0." 3.928/1999, com a 
redaçllo dada .pelo Decreto n° 5.296/2004, atendendo à dísposiçao 
contida no item 4 do Edital do certame, deferindo o pedido de 
tratamento especial para a reali~çllo das provas da r Etapa do 
Concurso', autorizando a utilização do computador do TRT/3- Região, 
com editor de texto, para digitação das respostas da prova. A~ tér
minó da prova o candidato deverá encerrar imediatamente a digitação. 
Logo em 'Seguida a prova será impressa. assinada e rubricada pelo 
candidato e ficará sob a guarda da Coniisslo do Concurso. Um 
senidor do TRT da 3- Região ,irá' trans~rever fielmente as respostas 
digitadas pelo candidato, simultaneamente, se possível, sendo que a 
transcriçAo poderá ultrapassar o horário fixado para o ténnino da 
prov.a. O can~idato deverá pennanecer na sala e acompanbar até o 
fim da transcriçlo para certificar a exatidão de suas respostas. Essa 
medida vfsa atender o disposto no item 9.14 do edital regulador do 
cenamc, que esLabe?lece que as provas não sejam identificadaA;. 

d) que Q candidato Franci5co ~e Assis Cruz Brito, submetido 
à avaliação. nos tennos do item 4.6 do Edital do ,concurso e em 
observ·ãncia à detÇ11l1inaç!o conlida na Súmula 377 do Egrégio Su· 
penor Tribunaltde Justiça. é portador de visão monocular; 

e) que a candidata Jaqueline Gomes M.essias Franco, sub
metida à avaliação, nos tennos do item 4.6 do Edital do eoneurso e 
em o~ervância à detenninaçAo e9ntida na ,Súmula 377 do Egrégio 
S,upenor Tribunal <.k Justiça, é portadora de vi do monocular, in
deferindo a _solicitação da candida~ 'para tratamento' especial (amr 
pliação da fonte). pois de aco.,!do com o parecer médico, a ampliação 
da fonte nM é eondiçAo neeasária para realizaç!o da prova; 

O que a eandidata Jeovane Estéfeson Vilela, submetida à 
avaliaçAo, nos lennos do item 4.6 do Edital do eoncurso enquadra-se 
nas categorias discriminadas no art, 4" Deereto n" 3.92811999, com a 
redação dada pelo Decreto n" 5.296/2004. atendendo .. disposição 
contida no item 4 do Edital do certame, deferindo o pedido da 
candidata, entretanlo, quanto à enfermeira, esta ficará no posto mé
dico, à disposição da candidata, quando necessário; 

g) que o candidato Leandro Bemarrles Castro Vale, sub
metido à avaliação, nos tennos do item 4.6 do Edital do concurso 
enquadra-se nas categorias discriminadas no art. 4" Do;:reto n° 
3.92811999, com- a redaçAo dada pelo _Decreto n" 5.29612004. aten
dendo à disposiçAo contida no item 4 do Edital do, certame; 

b) que o· candidato LeQnaroo Rezende Durço, 5Ubmetido à 
avaliação. nos lennos do ,tem 4.6 do Edital do concurs.o· enquadra-se 
nas; categorias discriminadas no art. 4° Decreto n- 3.92811999, com a 
redaçâo dada pelo Decreto n° 5.296/2004, atendendo à disposiçAo 
contida no item 4 do Edital do certame, deferindo o parecer da 
eomissão multiprofissional, tendo.ern. vista a deficiência do eandidato, 
aUlDrizando o uso de cadeira com espaldar alto e mesa para eanhoto 
para a realização 'da- prova; . 

i) que o candidato Marcos ~ Anlõnio Nascimento da SIlva, 
submetido li 8valiaç!0, nos temlOS do item 4.6 do Edital do concurso 
enquadra.Sc nas categorias discrimi,adas- no art. 4° Decreto n° 
3.928/1999. com a redaçAo dada pelo Decreto n° 5.29612004.... aten~ 

dendo à disposiçlo contida no item 4 do Edital do eertame, in
deferindo a solicilaçilo do candidato para tratamento especial de am
pliação da prova em fonte 20, pois de acordo com'o pareeer médico, 
a ampliaçAo d~ fonte n!o é cond(ção necessária para realizaç.o da 
prova; 

aV1lliaçl~: n~~etec:m~~n~~~~tt:mP:.~I~oC~~it~ln~o~::~~s~~~:~~:_s:, 
nas categorias discriminadas no art. 4° Deereto n° 3.92811999, co,m a 
redaçAo dada pelo Deereto ~o 5.296/2004. alendendo à disposiçAo 
contida no item 4 do Edital do certame; 

I) que o canchdalo Rafael de Almeida Martins, subrnelido à 
avaliação. nos termos do item 4.6 do EdiLaI do concurso enquadra-se 
nas categorias discriminadas no art. 4° Decreto n° 3.928/1999, émn a 
redaç!o dada pelo becreto n° 5.296/2004, atendendo à disposição 
contida no item 4 do Edital do certame. 
, O Eltcelenlissimo Descmbargador 1° Vice-Presidente FAZ 

SABER que, mantidas as r. decisões- da COlJlissão de Avaliação Mul
•tiprofissional e tendo em vista o qlle estabclece o item 4.6 e seguintes 
do f.d,ital regulador do eertame. em consonân<;ia com' o art. 75~ caput, 
da Resolução 75/2009. do Conselbo Nacional de Justiça, os ean
didatos inscritos sob os números: 1910 - André COUtinbo Van Woen

·sel; 1971 - Àngela Maria' de Almeida; 0369· Gustavo Pereira Farah; 
0636 -lgor,Zwickcr Martins; 1681 - Laise Barros Leal: 1291 - Rafaell 
Ponciano Araujo Lima e 1472 - :Vinícius de paula Loblein, não 
,tenderam às e.lligências editalfcias' e pa~rão a con~rrer às vagaS' 
com os demais inscritos ao certame, não portadores de deficiência. 

Aplicar..se-ão as dispo~içôes contidas no subitem 4.6.4 do 
Edital regulador do Concurso aos segu.intes candidaLos: inscriç!o 
0349 - Adilson de Souza; 1878 - Bruno Chaves Costa; 1352 - Eli 
Queiroz Lisboa; 1141 - Francisco de Assis Cruz Brito; 1200 - Ja
queline Gomes Messias Franco; 1965 - Jeovane Estefen.son Vilela; 
0673 - Leandro Bemardes Castro Vale; noo . Leonardo Rezçnde 
Durço; 1961 • Marcos Antõnio Nascimento da Silva; 0528 - Paulo' 
Cristiano Tessaro; 0671 - Rafael de AJmcida Martins. 

Belo Horiz;)llh', 17 dI:: janl::iro de 2() 13.
 
MARCUS MOURA FERREIRA
 

I" Vicc-Presidente do Tnl:<\ml'll
 

SECRETARIA DE MATERIAL E AA.TRlMÔNIO 

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
 
PRE(~ÃO ELETRÔNICO N' 33_, 43 2 47/2012
 

O Tribunal Regional doTrabalho da. Terceira Região infomla 
a homologação, pela autoridade competente. do, PE-33/20 12 (arquivos 
e estanles de aço), do PE-4312012 (malotes.(Jl!' lona) e do PE-47/2012 
(carrinhos _para transporte de processos), lodos peto sistema de re·· 
gistro de pre~os. 

PREGÃO EL.I:TRÔNCO N' 57, 5R. 72 E 741:2012 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região infomla 
a homologação, pela autoridade competente. dos seguintes pregões 
eletrônicos: PE-57/2012, (impressora malriciài monocromática e fita 
de imp'ressão), PE-S8/2012 (servlder de rede e unidade de backup),. 
PE-72/2012 (licenças do Microsoft Projecl Professional), PE-74/20 12 
(cabeamento estrutÚrado, cabos elétricos e luminárias), todos pelo 
sistema de regislro de preços. 

PREG,\O ELETRÔNICO N' 76 E 77/20\2 

O Tribunal Regional d~_Trabalho da Terceira Região infonna 
a bomologação, pela autoridade ~petente, do PE-76/2012 (granilos, 
mármores, esquadrias e telhas) e. P~-77/2012 (veículos, diversos in· 
eluindo serviços; de assistência técnic~), sendo que deste o lote OI 
restou deserto.Todos pelo sistema de registro dc preços. 

Belo HOrl70!1le. ] 7 dc i:iaciro dt: 211J '3 
CLAUDIA SAMPAIO· GONÇALVES 

r)irelulll 

AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. loma 
público os itens e preços dos materiais rcgistrados nos Pregões Ele
trônicos 33/2012, 43/2012 e 47/2012 confonne resumos das Atas 
abailto, válidas por um ano, a contar da data da assinatura· 

PE-33/2012. Ata A assinada elD 1211212012 e Ata B auinada 
em 211111:2012, 

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

Ata Unica - Maria de F'tima Rezende· Lopes-ME - CNPJ .• 
1!~.,3~:;?1J./~1.75, ven~edora nos lotes 01 e 02, ite~s abaixo, prc

rIã~\.L~ -700' undo - Malotes em lona, cor ver~e, marca MF. 

~~O õd. -400 und.• Malotes em lona, cor marron, marca MF. 

IrE-47/2012, Ata assinada em 20/1212012. 

estac.ionamento., para transporte 

para transporte de 

As atas encontram-se disponibilizadas no site, www.trt3.jus.br. 
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regiio. loma 

público os itens e preços dos materiais registrados nos Pregões Ele
trf)nicOl'l :57/2012, 58!Z012, 72/2012 e· 74/201 2 eonform~ resumos das 
Atas de. registro de preços abaixo, válidas por um ano, a contar da 
data da assinatura.' . 
. )'E-57/2012, Ala assinada em 2711p2012. 

PE-5812012, Ala assinada em 2711212012. 

PE-72/2012, Ata assinada em 28/12/2012. 

PE-74/2012. Ata, Única assinada- em 28/1212012 

()()()()5 br.. - Lumin ri 

• LUMINARIAS MONTADAS COM REATOR E LAM· 

N. atas encontram-se di~p'bnibitizadas site 
www.trt3.jus.br. 

O Tribunal Regional do Trabalho da Tercéira Reg~o. toma 
público os itens e preços dos materiais registrad.os nos Pregões Ele
trônicos 76/201, e 7712012, confonne resumos das Atas de regist~ 

de prcços abailto. válid&5 por um ano, a co~tar da data da ~1
natura. 

PE·76/2012, Alas A e Bassinl'ldas em 271l2/201~ 

Esle documento pode ser verifieado no endereço eletrônico http://www.:n.gpv~nn1, Documento assinado digitalmente confonne MP n! 2.200:2 de 24/08/2001. que institui a 
pelo cód;go 00032013012100164 Infraestrutura de Chaves ,Públicas Brasileira - ICP-BrasiL 

/ 

I 
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PE.77/2012. Ala Única as~nada em. 2811212012. 

As aLas
 
www.ut3.jus.br.
 

SECRETARIAIDE CooRDENAÇÃO-·
 
ADMIMSTRATIVA
 

SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

TERCEIRO TERMO .ADITIVO ao contrato 1I SROO6 ceiebrado entre 
o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA RE· 
GlÃO - CNPJ 01.298.583/0(XlI-41 c a CONSÓRCIO CLAR() AME· 
RICEL - PGR 2~rO fQ{111ado pelas empres3s CLARO S.A CNPJ 
40.432.544/0001-47 e AMERICEL S.A- CNPJ/MF 01.685.903/0001
16. OBJETO: Acréscimo de 50 novos acessos à rede móvel digital. 
via modem usa, ao valor unitário mensal de RSSO,OO. FUNDA~ 

MENTAÇÃO LEGAL: Art.65, parágrafo primeiro. inciso I, aUnea"b" 
da Lei 8.666193, Processo OF/ TRT/DSCl 06112012, SUP 
311.07712012. OATA DJ\ ASSINATURA: 07.01.2012. SIGNATÁ
RIOS: André Luiz Morais MllScarenhas (pela contratante) e Ale4 
xandre de Mello Silva e Matheus Pereira (pela contratada). 13TAOO I 
- SUPI.\9312012 

4' REGIÃO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSOS o', 0009250-07.2012.5.04.0000. Compra Dilela n" 
0033/13.4. RESUMO DO OBJETO: Enorgia elélriea. FAVORECI
DO: Rió Grande Energia.S/A; VALOR ESTIMADO: RS 306.000.00. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nO' 8.666/93, art. 24. inciso XXII. 
CREDITO: Programa de Trabalho: 00065S. CIes,sificação: 33903943. ~ 
RECONHECIMl!NTO: POI' Beny Stewsoli Siqueira da Fontoura. I)i. 
relOl"-Geral Substituto.. em 16~01/2013. RATIFICAÇÃO: por Rosane 
Setafini Casa Nova. Presidente. e~ 16/0'1/2013. 

EXTRATOS DE INEXIGIBII.IDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSOS n"s 00094()9-20.2012.5.04.~. Comp~a Direta n" 
0019/134. RESUMO DO OBJ~TO( Taxas de 'gua e esgoto. fA
VORECIDO: Departanien1D de Agua.e Esgoto. DAE; VALOR ES·· 
TIMAOO: RS 1.800.00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n' 8.666193, 
art. 25. CREDITO: Programa de Trabalho: 000658. Classíficação: 
33'903941. RECONHECIMENT<J: por Beny Stewfi,()n Siqueira da 
Fontoura, Diretor-Geral Subslítuto, em 16/01/2013. RATIFICAÇÃO: 
por Rosane Serafini Casa Nova. Vice·Presidente, em 16/01/2013. 

PROCESSO n"s 0009250-07.2012.5:04.0000. Compra Direta n°
 
0033/B4. RESUMO DO OBJETO: Taxa: de iluminllçãe pública.
 

. FAVORECIDO: Rio G,ande Energia S/A; VALOR ESTIMADO: RS
 
9.840.00. 'FUNDAMENTO LEGAL: Lei n' 8.666193, art. 25. 'CRÉ
DITO: Programa de Trabalho:'00065S. ClaSsificação: 33903943. RE
CONHECIMENTO: por Beny Stewson Sigueit!! da Fontoura. Diretor
Geral Substilulo. em 16/01/2013. RATIFICAÇÃO: por RosaQe Se
rafioi çasa Nova. Presidente. em 16/0112013. 

DIRETORIA-QERAL DE COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA . . 

SECRETARIA ADMIMSTRATlVA 
SERVIÇO DE L1CIJAÇOES ~ CONTRATOS 

,~VISO DE l~CI1"AÇÃO
 
PREGA0 ELETRONICO N' 1/2013
 

O~jeto: esquadrejadeira de precisA0 e 'coladeira de fita .de borda. 
Recebimenlo de propostas: até as. li horas do dia 04-02-2013, por 
intermédio do s.itio wwwJicitacoe~-e.eom.br. A sessllo de disputa de 
lances_ terá iníeio às 15 boras da mesma'data. Edital: nOS endereços 
elet:r6u.icos www.liciw:;ocs-e.com.br e www.lrt4.jus.br, e nlJ, Coor
del1l4oria de Licilaçõcs e ContrAtos. sita na Av. P.nlia de Belas. n" 
1100. Prédio Anexo Administralivo. fJ" andar, em Porto Alegre/RS, 
t.elefone (5I) 3255~2226. das lO às 18 horas. 

ALEXANDRE GOETTEMS. ZORATTO 
C4i6rdcnador de: Llc\lações -~> Contritos 

... Substitutn . . 

encontram-se disponibilizadas no $ite 

Belo Horízonk. 18 de jandr\l de 2013.
 
CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES
 

Diretora
 

DIRETORIA-GERAL . 

6' REGIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

·CONTRATANTE: TRT da 6' REGIÃO. CONT~ATADA: ARTLlNE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. OBJETO: Aqui
sição de -thobiJiário para este Tribunal (2" ao 7° Pedidos). PRO<:': 
62/12. MODALIi?ADE: Pre8Ao Ele)rônieo n' 29/12. FUNDAME)'oJ
TO LEGAL: Leis n.os 10.520102 e S.666I93; Decretos n"s 6.204107, 
5.450/05 e 3.931/0i: Lei Comple:-mentar o" 123/06. DOTAÇÃO OR
ÇAMENTÁRIA: Elemeoto de De'spesa 4490.52.42. Programa de'Tta M 

balbo 02061057142560001 - ApreciaçAo dc Causas na Justiça do' 
1 

Tnlbalhoó EMPENHOS: 2012NEoo1048, no valor de RS 19.099.80; 
2012NEOOl,221, no yalor de RS 57.118.S3; 2012NEOO1223. no valor 
do RS 36.495,57. 2012NE001297, ·no valor de RS 57.614,78; 
2012NE001290, no valor de R$ 3.368,46; 2012NEOO1294. no valo, 
de RS 50.315;79; 2012NEoo1338, no valor de RS 48.844,81,' 
2012NEoo1339. no valor de RI 46.g97.20; 2012NEoo1340. no valor 
de RI :39.143,61; 2012t-lEOO1341, 00 valor de RI 43.317.93; 
2012NEoo1342, no valor d'e RS 34.759,73; 2012NEOOI454. no valor 
de RS 24.108,0?:-2012NEOQ1455. no valor de RS 3.298.80; 
2012NEOOI459'. no valor de RI IS.79~.65 e 2012NEooI460. no valor 
de R$ 12.143.61. VALOR DO CONTRATO: RS 495.319.64. VI
GENCIA: De 31.12.12 até o ténnino da gamntia ofertada pela coo
·tratada..DATA E ASSINATURA: 31.12.J2. Assinam o presente eon
trato. pelo ,TRT6, o Ex.mo Sr. Desembargador do Trabalho, Pre
sidente André" Genn de Assunção B.~os e. pelá Contratada, o Sr. 
Rícardo Cassiano de Pinho' Guimarães. 

AVISO DE L1CITAç.~O
 
PHiX,ÃO N" ~/201J - LJASG 080006
 

,. . 

N°. Processo: 18S/2012 .·Objeto: Pregão Eletrl)nico : AquisiçllO de 
Livros. Total de Itens Licitados: 00023 . Edital: 21/01/2013 de 08hOO 
às 17hOO . Endereço: Cais do Apolt' N" 739. Bairro do Reeife. 
Recifelpe. RECIFE .. PE - Ent~ga das Propostas: a partir ~e 

21101/2013 às 08hOO no site www.comprasnel.gov.br. Abertura das 
Proposlas: 3:.1/01/2013 às IIhOO site www.comprasnel.gov.br. 

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE MElU) 
PregQdro 

(SIDEC - 18/01/2013) 080006-llóOol-20I3NEooOO52 

SECRETARIA GERAL DA PRESJ[)ÊNCIA 

, _ AVISO D_!; LICITAÇÃO, . 
PREGA0 ELETRONlCO S' 91/Z01! • SRII 

P~esso n" 206/2012 
.' O rribun~1 Regional do Trabalho - 6- Região.•silo no Cais do 

Apolo, '739 • ReciferPE. toma público o certame em,eplgrafe. OB. 
JETO~ 'Registro de Preços para eventual fornecimento de placas au
tomotivas pafll- a frota do T.R.T. da 6- Região. RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS, por mtio do portal www.licilacocs-e.com.br. ENCE~
RAMENTO DO RÉCEBIMENTO J; ABERTURA DE "PROPOSTAS: 
às I i horas do d;' 01/02/2013. INiCIO DA ú!SPUTA DE P~EÇOS: 
dia 9-1/02/J013 às 15 boras. Referência de tempo: horc'lrio ~'Bra
sífialDF. Infonnações pelo fone: (SI) 3225-3444. das 8 às" 17 horas. 
Para concorrer a este PregA0 os interessados deyerão cadastrar senqas 
de acesso em qualquer Agência do Baneo do Brasil situada no País. 

CARtOS EDUARD()~LBI.JQUERQLJEMUJO 
Pr~l!oeiiO ' 
SUb~litul') 

7' REGIÃO 
DIRETORIA GERAL 

EXTRATOS DE' TERMOS ADITIVOS 

Controlada: MAPROS LTDA. CNPJ 08.980.641/0002-42. Proc. TRT 
n°. 20.167/2009~8. Objeto: alteraç6es do Parágrafo Único da Cláusula 
Terceira, incluído eom o 2° Tenno Aditivo. que trata da vigêocia 
contratual, finalizand~se em 11.01.2014. podc:n_do ser prorrogado. e 
da Cláus.ula Décima Sétima. que trata do valor do contraIo. (3" TER
MO' ADItIVO ao ~ontrato n°. 01/2011). Nola de empenho 
201.3NEOOOO24. Signatários: Rõmulo José de Lucena Castro. Diretor
Geral. pelo TRn-,.,e Júlio César Fonseca. pela Contratada, em 
10/01120d. 

ConlTalada: OSM - CONSULTORIA E SiSTEMAS LTDA. CNPJ 
88.633.680/0002-02. Proc. TRl n°. 4.089/2011-4. Objeto: mdusAo do 
item 2 à Cláusula Vigésima. que lnúa 'da vigência eontratual. para 
finalizar o contrato em 1510212014, podendo ser prorrogado~ e al4 
teraçlo da allnea H a" c dos itens "a. IM e "a.2" da C"liusuta Décima 
Sélima. que trata do valor do contrato e seus reajustes. (20 TERMO 
ADITiVO ao Contrato. c". 1512012). Nota de cmpenho 
2013NEOOO008. 'Signatários: Neiara São Tbiago- Cysne Feota. Di-' 
refora.(Jeral,·pelo TRT7-, e 1.AJis Henrique Nunes' de Oliveira. pela 
Contra.tada, em 18/01/2013. 

SECRETARIA ADMIMSTRATIVA
 
SETOR DE LICITAÇÃO
 

'A\'ISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 71/1011
 

O Tribunal Regional do' Trabalho da 7- Regillo rc:alizari 
pregA0 eletrôóieo para Registro de Preços visando eventual contra
lAÇlIo de empresa especializada para confecçllo e instalaç!io de:- mo
biliário de marcenaria. A ~o-públiea terá inicio às 10 horas d~ dia 
01/02/2013. borário de lha-sília, na internet, no s!lio www.licitacoes
e.com.br. íntegra do etlital disponível neste sífio e ná homepagc 
www.ttt7.jus.br - link.: Acesso à InfDnnaçãolContas PúblicaslLi"ci
taçllolPregão Elelrôoieo. 

Fm;talcLl'l. 18 de ianeiro d~', 2u13.
 
ISABEL CRISTINA' CAMPOS SIEBRA
 

Pregl\Clnl
 

8" .REGIÃO 

EXTRATO DE (;ONTRATO .No 107/2011 

PARTES: Tribucal R'Cgional do trabalbo da 8- RegiAo e Madeireira 
Herval Lida.; OBJETO: ConttataçAo de empresa especializada 'Para o 
forneCimento de 2 (dois) Natebooks com o sislema operacional MAC 
só X. garantia on site e suporte técnico por no oúoimo 12 (doze) 
meses; PROCESSO TRT n':188312012; VALOR TOTAL: RS7.2oo.oo 
(sete mil & duzectos reais); PRAZO DE VIGÊNCrA; Prazo de ga· 
rantilJ, atrescido dos pr,p:o de entrega; FUNDAMENTO LEGAL: 
Licitaçlo-Pregllo Eletrônico n"04312012 - Lei n~10.s20/2002; DATA 

,	 DE ASSINATURA: 29 de outUbro de 2012; pelo, Tribunal. a Sra. 
Elcy Leal ~a Cunha, Diretora Geral em substituiç!o. e O Sr. Airton 
Ant6niD Pies. pela Contratada. 

. D)llliTORIA-ÚERAL . 

t:X-rIlATO DF. REGlhRO DE' pilt:ço~ !Oi; 1;1013 

Process,o: TRT8 n"186612012. Pregão n"42/2012. Objeto: Registro de 
Preços para ~nrual aquisiçAo de materiais de expediente. acon· 
dicionamento. etnbalagem e de copa e cozinha, no valor total Re· 
gistrado de RS.3.69350.(lrês mil. seiscentos e nove.nta e IrêS reais e 
cinquenla centavos). Empresa: kalper Comercial llda. - ÇNPJ: 
05.'167.872JoooI.0~; Fundamecto Legal: Lieitação-Lei n"10.S2012002 
e Decreto n0:3.931/2ool. Data de assinatura 11/01/2013. Validade da 
'~ta: 12 meses contados de ·tl/Ol/2013. Signatários: George Rochà 
PiLman Junior, Óiietor.(Jeral, pelo Órgilo GerelÍdatior. e Kál\a Cilcoe 
CatLoni Cimardí·- Representanle legal. pela detenlora 'do registro. A 
integra da Ala encontra':se dispon{vel no site www.trt8.jus.br; Coo

. \ato~ conuatos@trtS.jus.br.	 

EXTRÁTO ÍlE REGISTRO DE PREÇOS N' 3/Z0U . . 
Processo: TRT8 nD·186612012. Pregão nD"42/2012. Objeto: Registro de 
Preços para .eventual 'aquisição de materiais de expediente~, acon
dicionamento. embalagem e de copa e cozinha. no valor lotaI Re
gistrado de RI 1.406,00 (um mil. quatrPcentos e seis ~ais). Empresa: 
Ellen Moallem - ME. - CNPJ: .08.084.695JôoOI-49; Fundamento le
gai; Licitação-Lei 0"'10.520/2002 e Oecreto n"~.931/2001. Data. de 
assinatura 11/01/2013. Validade'da Alii: 12 meses conladM de 
It/ÔI~201~. Signatc'lrios: Gêorge Rocba ~ilman Junior. ~iretor-Geral, 
pelo Orgão Gerenciador. e E!len Moallem - Representante. legal, pela 
detentora do ~gistro. A íntegra-da Ala encontra-se disponívç:l no site 
http://www.trt8.jus;br; conlato:contratos@trt8.jus 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/Z013 

Processo: TRT8 nD !866/20f2. Pregão it"42!2012. Objeto: Registro de 
Preços para' eveotual aquísição de, maleriaís de expedientl:. acon
dicionamento, embâlagem ~ de copa e cozinha, ·no valor 10lal Re
gistrado"de R$3.516,OO (Ires mil. guinbentoa ê'dezesseis reais). Em
presa: Pro .?' Comércio de Produtôs e Serviços 1.OOa -'ME. - CNPJ: 
14.093.106/0001-91; Fundamento Legal: Licitaç!io-Lei 0°10-.520/2002 

., e.--Decrcto n03.93 1/2001. Data de assill8tura 11/0\1'2013. Validade da 
Ala: 12 meses conladoa de 11/01/2913. S.igqatários: George Rocha 
Pitman Junior. Diretor.(Jeral. pelo OrgAo Ge~ncíador, e Gibran de 
Matos Leite -. RepresetJ1ame legal. pela· detentora··do regiJlro. Atin

.(egra da Ata encontra..se· dis~níver no site http://www.l118.jus.br; 
ConUlto:contratoS@trt8.jus.br. . 

EXTRATO 'DE REGISTRO DE PJlEÇOS N' IJ/2013. 

Processo: TRT8 c"1866/2012. PregA0 n"'4212012. Objeto: Registro de 
Preços para eventual aquisiçAo de materiais de ex~iecte. acon
~icionamento. embalagem e de copa e. cozinha. no valor total Re· 
gistrado de RS9.480.oo (nove mil. quatroçealos. e oitenta reais). Em
presa: 360 Comércio e Serviços Llda.• CNPJ: 15.697260/0001-35; 
Fundamento Le~al:. Licitaç.llo-I..ei n"10.520/2002 e Decrelo 
n03.931/2ool. Data de assinatura 11/01/2013. Validade da Ata: '12 
meses contados de 1l/01I2q13. Signalários: 'George Roeha Pi\man 
Junior, Direlor·Geral~ pelo Orglo Gerenciador, e Leandro Henrique 
&ego Fcmandez - Representante legal. pela \iclento\a do registro. A 
íntegra da Ata encontra-se disponível no site http://wWw.lrt8.jus.br; 
Contato:contr~10s@trt8.jus,.br. 

i	 z:: 
. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http-Jlwww.in.gov.bD.iUalti;Qô:.html. Documento- assinado digilahnente conforme MP n! 2.200-2 de" 24108/2001. que institui a 

pelo códi80 00032013012100165 . . Infraestrutura de Chaves Públicas. BrasileirlJ, - ICP-BrliSil. 

mailto:Contato:contr~10s@trt8.jus,.br
mailto:ConUlto:contratoS@trt8.jus.br
mailto:conlato:contratos@trt8.jus
mailto:conuatos@trtS.jus.br

