
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3a REGIÃO 

PE-20/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A
 

Nº da Licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 49 17 43
 

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 20/2013, cujo objeto é o Registro de Preços de aparelhos de ar 
condicionado, observadas as especificações, os preços e os quantitativos registrados, bem 
como as cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatório de f. 88/127, constantes 
da proposta comercial de f. 146/148, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, conforme regras estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 19/09/2001. A 
presente Ata terá a validade de 01 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. 

FORNECEDOR: ARCONGEL REFRIGERAÇÃO SOARES LTDA. 

CNPJ: 17.262.395/0001-01 

ENDEREÇO: RUA CLÁUDIO, 62-A - PRADO - CEP: 30.411-038  BH/MG 
RUA ITUIUTABA, 295  PRADO - CEP: 30410-660  BH/MG 

TELEFONE: (31) 3295-3600 /6699  FAX: R.212 

REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: JOSÉ COSTA DE FARIA 

E.MAIL: faria@arcongel.com.br: duarte@arcongel.com.brj arcongel@arcongel.com.br 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: FARIA & SOARES LTDA: RUA CLÁUDIO, Nº 117, BAIRRO PRADO

BH/MG  FONE: (31) 3295-4412  arcongelfs@arcongel.com.br 

LOTE 01 

Item Unidade Descrição Quantidade 
registrada 

Valor Unitário 
(R$) 

01 

Aparelhos condicionadores de ar do tipo JANELA, 

com capacidade mínima de 12.000 BTU/h, 

certificação pelo INMETRO/PROCEL com selo de 

Eficiência Energética Classe "A", tensão de 220V, 

potência máxima de 1.200 W; não empregue gás 

nocivo (Decreto nº 2.783, 17/09/1998), 

recirculação mínima de ar de 450 metros 

Un cúbicos/h, dimensões máximas de 45 cm de 

altura x 60 cm de largura, mínimo de 2 

velocidades, filtros, aletas direcionais, gabinete e 

chassi com revestimento anticorrosivo, 

equipamento eletrônico com controle remoto 

sem fio, baixo ruído. 

40 

Marca: Springer 
Modelo: MCD 125RB 

1.292,50 (Mil, 
duzentos e 

noventa e dois 
reais e 

cinquenta 
centavos) 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ser feita no local indicado na solicitação de 
fornecimento, a ser expedida pela Diretoria da Secretaria de Engenharia . 

•	 O prazo máximo para a entrega dos equipamentos nos endereços indicados no pedido 
será de 30 dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho. 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

•	 Todos os bens deverão ser entregues devidamente identificados: com a marca e 
modelo do oroduto nome do fabricante' do fornecedor' o oram de garantia e os dados 
referentes à nota fiscal (número e data de emissão), 

•	 A Contratada deverá fornecer na ocasião da entrega dos produtos a documentacâo 
referente à garantia contra defeitos de fabricacão. Termo ou Certificado de 
Garantia do fabricante. 

•	 A ausência dos documentos para exercício da garantia. no momento da entrega 
dos bens, caracteriza descumprimento contratual ficando o CONTRATADO sujeito às 
penalidades previstas no Edital. 

GARANTIA: de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo dos bens. 
Durante o período de garantia, se houver necessidade de enviar o equipamento para a 
assistência técnica credenciada pelo fabricante para reparo, ficará a cargo da Contratada a 
coleta e entrega do equipamento nas dependências deste Regional em que estavam 
instalados 

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Atuará como gestor do contrato o Diretor da Secretaria de 
Engenharia ou servidor por este designado, e como fiscal o responsável pela unidade a qual se 
destinará o equipamento (Diretor de Secretaria, Subsecretário responsável, Secretário do Foro, 
Diretoria da Secretaria de Apoio Administrativo) e/ou servidor vinculado à Diretoria da 
Secretaria de Engenharia. 

~-/-2-0-14-.------&IGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até 1B 

Belo Horizonte, l..l de _JL_--,-·~ de 2013. 

lho 

-	 Q ocollge l 

'17 262 395/00Ú·i~ .. _
i 17 262 395/0001-0'1; 

Inse. Est.: 062.006.129.0067 
Inse. Est.: 062.006.129.0067 

ARCOOGEl REFRIGERAÇÃO SOARES LiLA
ARCONGEl REFRIGERAÇÃO SOARES lTDA. Rua	 Cláudio, 62 -A 

Rua	 Cláudio, 62 - A 
Baim:l Prado. CEP 30411-038 

Baim:l Prado· CEP 30411-038 l!ELO HORIZONTE - MG ~ 
l!ELO HORIZONTE - M~	 -.k 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

J 

PE-20/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - B 
N!! da Licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 491743 

o Tribunal Regional do Trabalho da 3~ Região e a empresa abaixo qualificada, por 
seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico 
20/2013, cujo objeto é o Registro de Preços de aparelhos de ar condicionado, observadas as especificações, 
os preços e os quantitativos registrados, bem como as cláusulas e condições estabelecidas no edital 
convocatório de f. 88/127, constantes da proposta comercial de f. 206/209, constituindo-se esta ata em 
documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme regras estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 
19/09/2001. A presente Ata terá a validade de 01 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. 

FORNECEDOR: REDE GLOBAL COMÉRCIO E SERViÇOS EM TECNOLOGIA E CARTÕES LTDA. 

CNPJ: 08.258.825/0001-12 

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 1632, SALAS 1916 /1917 - TORRE NORTE - ED. SALVADOR TRADE 
CENTER  CAMINHO DAS ÁRVORES  SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.820-020 

TELEFONE: (71) 3271-5300 - FAX: (71) 3271-5300 

REPRESENTANTE LEGAL ECONTATO: LUIZ AUGUSTO DA COSTA BICHARA 

E.MAIL: robson@globalsmart.com.br 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: FONE: 4003-6707 
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LOTES 02, 03,04 E06 

Item Unidade Descrição 
Quantidade 
registrada 

Valor Unitário 
(R$) 

2.1 un 

~parelhos condicionadores de ar do tipo JANELA, com 
capacidade mínima de 17.500 BTU/h, certificação pelo 
INMETRO/PROCEL com selo de Eficiência Energética 
Classe "A", tensão de 220V, potência máxima de 1.950 
W, que não empregue gás nocivo (Decreto nº 2.783, 
17/09/1998), recirculação mínima de ar de 600 metros 
cúbicos/h, dimensões máximas de 45 cm de altura x 66 
cm de largura, mínimo de 2 velocidades, filtros, aletas 
direcionais, gabinete e chassi com revestimento 
anticorrosivo, equipamento eletrônico com controle 
remoto sem fio, baixo ruído. Marca: Springer Modelo 
~CA185RB 

150 

1.791,99 (Mil, 
setecentos e 

noventa e um reais 
e noventa e nove 

centavos) 

3.1 un 

~parelhos condicionadores de ar do tipo JANELA, ciclo 
REVERSO (do tipo QUENTE/FRIO), com capacidade 
mínima de 17.500 BTU/h, certificação pelo 
INMETRO/PROCEL com selo de Eficiência Energética 
Classe "A", tensão de 220V, potência máxima de 2.050 
W, que não empregue gás nocivo (Decreto nº 2.783, 
17/09/1998), recirculação mínima de ar de 600 metros 
cúbicos/h, dimensões máximas de 45 cm de altura x 66 
cm de largura, mínimo de 2 velocidades, filtros, aletas 
direcionais, gabinete e chassi com revestimento 
anticorrosivo, equipamento eletrônico com controle 

10 

2.056,90 (Dois e 
cinquenta e seis 
reais e noventa 

centavos) 

~ ZQA185RB{\~I-__+-__--\_re_m_o_t-cco_s_e_m_f~io:_,_b_a_ix_o:--ru_í_do--:._M_a_rc-:-a_:~s_p_r_in--:g-:-e--:r:_M-:--od-e-l-o+-----+-::-:-:=-=--=-=--:-=---:----:::-i 

Aparelhos condicionadores de ar do tipo JANELA, com 2.179,98 (Dois mil, 

4.1 un capacidade mínima de 21.000 BTU/h, certificação pelo 
INMETRO/PROCEL com selo de Eficiência Energética 

150 
cento e setenta e 

nove reais e noventa 
Classe "A", tensão de 220V, potência máxima de 2.200 e oito centavos) 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

W, que não empregue gás nocivo (Decreto nº 2.783, 
17/09/1998), recirculação mínima de ar de 700 metros 
cúbicos/h, dimensões máximas de 45 cm de altura x 66 
cm de largura, mínimo de 2 velocidades, filtros, aletas 
direcionais, gabinete e chassi com revestimento 
anticorrosivo, equipamento eletrônico com controle 
remoto sem fio, baixo ruído. Marca: Springer Modelo 
lZCA215RB 

iAparelhos condicionadores de ar do tipo SPLlT HI-WALL, 
com capacidade minima de 18.000 BTU/h, certificação 
pelo INMETRO/PROCEL com selo de Eficiência Energética 
Classe "A", tensão de 220V, potência máxima de 2.100 
W, vazão mínima de ar de 650 metros cúbicos/h, que 

6.1 un 
não empregue gás nocivo (Decreto nº 2.783, 
17/09/1998), compressor rotativo, cor branco, controle 20 
remoto sem fio, dimensões máximas de 110 x 32 x 21 cm 
com peso máximo de 16 Kg (unidade interna) e 90 x 65 x 
35 com peso máximo de 62 Kg (unidade externa), 
controle de função simplificado, baixo ruído. Marca: 

"----_---'- JConsul Modelo CBV 18CB 

2.132,55 (Dois mil, 
cento e trinta e dois 
reais e cinquenta e 

cinco centavos) 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ser feita no local indicado na solicitação de fornecimento, a 
ser expedida pela Diretoria da Secretaria de Engenharia. 

•	 O prazo máximo para a entrega dos equipamentos nos endereços indicados no pedido será de ~ 

corridos para os lotes 02 a 04; 60 dias corridos para o lote 06, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho. 

•	 Todos os bens deverão ser entregues devidamente identificados: com a marca e modelo do 
oroduto nome do fabricante' do fornecedor' o orazo de e:arantia e os dados referentes à nota fiscal 
(número e data de emissão). 

•	 A Contratada deverá fornecer na ocasião da entrega dos produtos a documentado referente à 
garantia contra defeitos de fabricacão, Termo ou Certificado de Garantia do fabricante. I 

•	 A ausência dos documentos para exercício da garantia, no momento da entrega dos bens'l 
caracteriza descumprimento contratual ficando o CONTRATADO sujeito às penalidades previstas no 
Edital. I 

I
 
I, 

GARANTIA: de, no mlnlmO, 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo dos bens. Durante o 
periodo de garantia, se houver necessidade de enviar o equipamento para a assistência técnica credenciada 
pelo fabricante para reparo, ficará a cargo da Contratada a coleta e entrega do equipamento nas 
dependências deste Regional em que estavam instalados 

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Atuará como gestor do contrato o Diretor da Secretaria de Engenharia ou 
servidor por este designado, e como fiscal o responsável pela unidade a qual se destinará o equipamento 
(Diretor de Secretaria, Subsecretário responsável, Secretário do Foro, Diretoria da Secretaria de Apoio 
Administrativo) e/ou servidor vinculado à Diretoria da Secretaria de Engenharia. 

!VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até 11J~-/2-0-1-4.-----------

Belo Horizonte, 1& de ~ de 2013. 

nal Regional CIo Tra 
da 3! gião 

lho	 Pelo Fornecedor 

6~újd(tda Amare i Df(t$
!:lIlIlMbargadora Pres:dente do
 

TIlT da 31 RqiãO
 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

PE-20/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - C
 
N!! da Licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 4917 43
 

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 20/2013, cujo objeto é o Registro de Preços de aparelhos de ar 
condicionado, observadas as especificações, os preços e os quantitativos registrados, bem 
como as cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatório de f. 88/127, constantes 
da proposta comercial de f. 208, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, conforme regras estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 19/09/2001. A 
presente Ata terá a validade de 01 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. 
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Item Unidade 

5.1 un 

FORNECEDOR: REDE GLOBAL COMÉRCIO ESERViÇOS EM TECNOLOGIA ECARTÕES LTDA. 

CNPJ: 08.258.825/0001-12 
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, N!! 1632, SALAS 1916/1917 TORRE NORTE - EDIFíCIO 
SALVADOR TRADE CENTER BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES SALVADOR 1BAHIA CEP: 
41.820-020 

TELEFONE: (71) 3271-5300 - FAX: (71) 3271-5300 
REPRESENTANTE LEGAL ECONTATO: LUIZ AUGUSTO DA COSTA BICHARA 
E.MAIL: robson@globalsmart.com.br 

-

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: FONE: 4003-6707 
I 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ser feita no local indicado na solicitação de 

LOTES 

Quantidade Valor Unitário 
Descrição 

(R$) 
Aparelhos condicionadores de ar do tipo SPLlT 
HI-WALL, com capacidade mínima de 12.000 
BTU/h, certificação pelo INMETRO/PROCEL com 
selo de Eficiência Energética Classe "A", tensão 
de 220V, potência máxima de 1.350 W, vazão 
mínima de ar de 430 metros cúbicos/h, que não 

registrada 

1.249,85 

empregue gás nocivo (Decreto nº 2.783, (Mil duzentos e 

17/09/1998), compressor rotativo, cor branco, 20 quarenta e nove 

controle remoto sem fio, dimensões máximas de reais e oitenta e 

82 x 26 x 19 cm com peso máximo de 11 Kg cinco centavos) 

(unidade interna) e 76 x 55 x 31 com peso 
máximo de 48 Kg (unidade externa), controle de 
função simplificado, baixo ruído. Marca: ELGIN 
Modelo SSFIA 12.000 

I 
fornecimento, a ser expedida pela Diretoria da Secretaria de Engenharia. 

•	 O prazo máximo para a entrega dos equipamentos nos endereços indicados no pedido 
será de 60 dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 

I 



I PODER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3a REGIÃO 

•	 Todos os bens deverão ser entrel!ues devidamente identificados: com a marca e 
modelo do oroduto nome do fabricante' do fornecedor' o orazo de l!arantia e os dados 
referentes à nota fiscal (número e data de emissão). 

•	 A Contratada deverá fornecer na ocasião da entrega dos produtos a documentacão 
referente à garantia contra defeitos de fabricação. Termo ou Certificado de 
Garantia do fabricante. 

•	 A ausência dos documentos para exercício da garantia. no momento da entrega 
dos bens, caracteriza descumprimento contratual ficando o CONTRATADO sujeito àS 
penalidades previstas no Edital. 

I 

GARANTIA: de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo dos bens. 
Durante o período de garantia, se houver necessidade de enviar o equipamento para a 
assistência técnica credenciada pelo fabricante para reparo, ficará a cargo da Contratada ai 
coleta e entrega do equipamento nas dependências deste Regional em que estavam 
instalados 

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Atuará como gestor do contrato o Diretor da Secretaria de 
Engenharia ou servidor por este designado, e como fiscal o responsável pela unidade a qual se 
destinará o equipamento (Diretor de Secretaria, Subsecretário responsável, Secretário do Foro, 
Diretoria da Secretaria de Apoio Administrativo) e/ou servidor vinculado à Diretoria da 
Isecretaria de Engenharia. 

~NCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até ]Qj ~ /2014. 

''1	 Belo Horizonte, 11de ~bM de 2013. 

I 
~ 

I	 ,~ 
abalho	 Pelo Fornecedor 

I Deodecia Amor i Dias 
oesembargadora Presidente do 

TRT da ~ RqiiO roã.258.825/ooo1-12I 
REDE GLOBAL COMÉRCIO ESERVIÇOS 

f EM TECNOLOGIA ECARTOeS LTDA-ME 
AV. TANCREDO NEVES, H' 1632 • T. NORTE 
EDF. SAlVADOR TRADE CENTER •SL. 1909 
CAMINHO DAS ÁRVORES - CEP: 41.820-020

I "_ SALVADOR - BA -=.J 
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JUSTiÇA DO TRABALHO 

I TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 
1 

I PE-20/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - D 
Nº da Licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 49 17 43 

l 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, 

,I referente ao Pregão Eletrônico 20/2013, clljo objeto é o Registro de Preços de aparelhos de ar 

i condicionado, observadas as especificações, os preços e os quantitativos registrados, bem 

I como as cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatório de f. 88/127, constantes 
da proposta comercial de f. 241, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e 

t
1 

I
 
I

l 
" 
:~ 

j 

t 

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. 

fORNECEDOR: COMERCIAL JL  LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME 

CNPJ: 08.194.579/0001-82 

ENDEREÇO: RUA ILACIR PEREIRA LIMA, 539  B. SILVEIRA - BH/MG CEP:31140-540 

TELEfAX: (031) 2514 9150  CEL (31) 9199- 6301 

REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA 

E.MAIL: leandroleal@superig.com.br 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Astebel Assistência Técnica Ltda 

Central de Atendimento: (31) 3003-0099/3482-7888 

R. Conselheiro Lafaiete, 1044 - Sagrada família - Belo Horizonte - MG, CEP: 31030-010 

1
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LOTE 07 

Item Unidade Descrição 
Quantidade 
registrada 

Valor Unitário 
(R$) 

Aparelhos condicionadores de ar do tipo SPLlT HI 

WALL, com capacidade mínima de 22.000 BTU/h, 

certificação pelo INMETRO/PROCEL com selo de 

Eficiência Energética Classe "A", tensão de 220V, 

potência máxima de 2.700 W, vazão mínima de ar 

de 830 metros cúbicos/h, que não empregue gás 

7.1 UN nocivo (Decreto nº 2.783, 17/09/1998), 50 2.720,00 

compressor rotativo, cor branco, controle remoto 

sem fio, dimensões máximas de 140 x 39 x 28 cm 

com peso máximo de 19 Kg (unidade interna) e 

110 x 85 x 45 com peso máximo de 69 Kg (unidade 

externa), controle de função simplificado, baixo 

ruído. Marca: Consul CBV/CBY 22. 

I LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ser feita no local indicado na solicitação de 
fornecimento, a ser expedida pela Diretoria da Secretaria de Engenharia. 

I
I 

• O prazo máximo para a entrega dos equipamentos nos endereços indicados no pedidoi
'\ 
] será de 60 dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 
1. 

) 

{
 

1 

1 
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•	 Todos os bens deverão ser entre ues devidamente identificados: com a marca e 
modelo do roduto nome do fabricante' do fornecedor' o razo de arantia e os dados 
referentes à nota fiscal (número e data de emissão). 

•	 A Contratada deverá fornecer na ocasião da entrega dos produtos a documenta ão 
referente à garantia contra defeitos de fabricação, Termo ou Certificado de 
Garantia do fabricante. 

•	 A ausência dos documentos para exercício da garantia, no momento da entrega 
dos bens, caracteriza descumprimento contratual ficando o CONTRATADO sujeito às 
penalidades previstas no Edital. 

GARANTIA: de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo dos bens. 
Durante o período de garantia, se houver necessidade de enviar o equipamento para a 
assistência técnica credenciada pelo fabricante para reparo, ficará a cargo da Contratada a 
coleta e entrega do equipamento nas dependências deste Regional em que estavam 
instalados 

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Atuará como gestor do contrato o Diretor da Secretaria de 
Engenharia ou servidor por este designado, e como fiscal o responsável pela unidade a qual se 
destinará o equipamento (Diretor de Secretaria, Subsecretário responsável, Secretário do Foro, 
Diretoria da Secretaria de Apoio Administrativo) e/ou servidor vinculado à Diretoria da 
Secretaria de Engenharia. 

&IGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até ru ~ /2014. 

Belo Horizonte, 1! de SL~ de 2013. 

~~:!!J!.gião 

Deodecia Amor~U .. 

lho	 Pelo Fornecedor 

Leandro Luiz Leal Silva 
Gerente de Vendas 

Desembargador;; Presidente do 
MG • 10.030.212TaT da 31 Rqilo 

CPF·061.209.766-AO 
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PE-20/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - E
 
Nº da Licitação no sife www.licitacoes-e.com.br: 4917 43
 

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 20/2013, cujo objeto é o Registro de Preços de aparelhos de ar 
condicionado, observadas as especificações, os preços e os quantitativos registrados, bem 
como as cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatório de f. 88/127, constantes 
da proposta comercial de f. 241, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, conforme regras estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 19/09/2001. A 
presente Ata terá a validade de 01 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. 

FORNECEDOR: COMERCIAL JL - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME 

CNPJ: 08.194.579/0001-82 

ENDEREÇO: RUA ILACIR PEREIRA LIMA, 539 - B. SILVEIRA - BH/MG CEP:31140-540 

TELEFAX: (031) 2514 9150 - CEL (31) 9199- 6301 

REPRESENTANTE LEGAL E CONTATO: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA 
E.MAIL: leandroleal@superig.com.br 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Eletro Gel Refrigeração Uda 

Av. Presidente Antonio Carlos, 2030 - Bairro Cachoeirinha - BH/MG - CEP 31.210-800 

Telefones: (31) 3442-3518 I 9896-5151 

E-mail:contato@eletrogelrefrigeracao.com 

LOTE 08 

Item Unidade Descrição 

Aparelho condicionador de ar do tipo SELF 

CONTAINED COM CONDENSAÇÃO A AR 

INCORPORADO, capacidade mínima de 12,5TR, 

tensão 220V 60Hz, potência máxima de 19.600 W, 

que não empregue gás nocivo (Decreto nº 2.783, 

17/09/1998), vazão mínima de ar de 6.400 metros 

cúbicos/h, termostato eletrônico com ajuste de 

temperatura e ventilação, compressor duplo do 

tipo scroll, dimensões máximas de 260 x 210 x 120 

em, filtros laváveis, proteção contra sobrecarga, 

uso de gás ecológico. Marca Carrier 40 BX 14. 

Quantidade 
registrada 

Valor Unitário 
(R$) 

8.1 UN 10 23.419,00 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ser feita no local indicado na solicitação de 
fornecimento, a ser expedida pela Diretoria da Secretaria de Engenharia. 

•	 O prazo máximo para a entrega dos equipamentos nos endereços indicados no pedido 
será de 90 {novental dias corridos. a contar do recebimento da Nota de Empenho. 

•	 Todos os bens deverão ser entregues devidamente identificados: com a marca e 
modelo do produto nome do fabricante' do fornecedor' o prazo de garantia e os dados 

I 
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referentes à nota fiscal (número e data de emissão). 

• A Contratada deverá fornecer na ocasião da entrega dos produtos a documenta ão 
referente à garantia contra defeitos de fabricacão. Termo ou Certificado de 
Garantia do fabricante. 

• A ausência dos documentos para exercício da garantia. no momento da entrega 
dos bens, caracteriza descumprimento contratual ficando o CONTRATADO sujeito às 
penalidades previstas no Edital. 

GARANTIA: de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo dos bens. 
Durante o período de garantia, se houver necessidade de enviar o equipamento para a 
assistência técnica credenciada pelo fabricante para reparo, ficará a cargo da Contratada a 
coleta e entrega do equipamento nas dependências deste Regional em que estavam 
instalados 

ERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Atuará como gestor do contrato o Diretor da Secretaria de 
Engenharia ou servidor por este designado, e como fiscal o responsável pela unidade a qual se 
destinará o equipamento (Diretor de Secretaria, Subsecretário responsável, Secretário do Foro, ~ 
Diretoria da Secretaria de Apoio Administrativo) e/ou servidor vinculado à Diretoria da 
Secretaria de Engenharia. 

\VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até J..Qj ~ho /2014. 

Belo Horizonte, lL de 

lho 

Deoclecia Amorell laS 
Desembargadora Presidente do
 

TRT da 31 Região
 

~bvo de 2013. 

pe,/!dfl
Leandro Luiz Leal Silva 

Gerente de Vendas 
MG • 10.030.212 

CPF.061.209.7 F;f;.PI" 

I 
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N" 199, segunda-feira, 14 de outubro de 20\3 Diário Oficial da União -~. 3 /SSN /611-M69 193 

FINALIDADE: -dar ciêncilt da Ação Penal em curso nesto. O edital na "integra está disPonível no endereço' eletrônico -.:imento, implanlaçAo e ex.ec~çlo continuada de atividades de suporte 
Juízo. relativa tos aulos do Processo na 2012.08.1.ססOO86-5. oriu~8 acima ou no sile www.ln.Jjus.br. ou, ainda poderá ser obtida cópia, técnico remoto e presencial a usu"ários de soluções de Tecnologia da 

· do IP 1023/20116& OP/D"F. movida pelo Ministério Público do Dis que correrá por conli do Interessado, mediante.contrarTecibo, na Co Inf~nnaçlo. denomiJaado service delk. 
trito federal e dos Territórios em face do acusado acima qualiftc:ado. mimo Permanente de Licitação e Pregoeiros (CPL) do TRT da 1

por ter sido denunciado pela prática delituosa definida DO ART. 121,
 Regi40, situada na Avenida Augusto Severo, N! 84. 5° and4r, Glória ANTONiO JOSE MARTINS BARREIRA 

. ~io de Janeiro -' RJ. de segunda a sexta-feio,. de 10 à5 16 horas Diretol~n~e aI~U:l~rtpo~4~rii:,\~1 P~ZOC:~·10~.Z)~~. ~::ma': 
si: representar por adv()gado, DOS lennos do art. 406 do CPPB (Caso PRf:GÃO U,HRÔNICO N' 67/2013· nAo pos5u.a advogado constituído nos autos eu nlo possua condições (SIDEC - 11/10/20131 01lOOIO-OOOOI-20pNEOOOO44 
financeiras para arcar com os custos' do ~rocesso, fica nomêado o 

Processo TRT-SqF-I12113 - PE-067/13 - Objero: AQUISIÇAo DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO :~i~~ó:: g~=:~:~ ~:~~'R;::n:~lt:~~~ ~o::;; PALLET DE PLASTICO RECICLAVEL. eonfonne descrito no·Edi
tal. DA 3' REGIÃO 

Térreo - ParanoáIDF. 07 de outubro de 2013 ~ CEP 71.57Q..901. Encerramento do Recebimento das Proposias: t 2 horas do dia 29 de DlRET,ORlA-Gl'.RAL _ 
· Telefone: (61) 3103"2275/2211. Funcionamento: das 12 às 19 horas. outubro de 2013, no endereço www.licitacoes-e.com.hr. 

03. AE, Lote 02. Edificio do Fórum do Paraooá. Distrilo Federal.· 

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
FAX: 3103-0672. Tribjuri.paranoa@tjdft)us.br. Infcio da Sessão de disputa de preços, 29 de outubro ~ 201 3, às 1]

boras . . r . ADMINISTRATIVA I
 

MARIA Dh LOURDES TAVARES DE UMA _ ··0 edital na Integra está disponív'tl no endereço eletrônico SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 
Diretora de Secr~laria adma pu no site www.trtl.jus.br. Ou ainda poderá ser obtida cópia.
 

que correrá por conta do interessado, mediante conlrarrecíj)o. na Co" . AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRiA DE SANTA MARI,A missllo Pennartente de Licitação e Pregoeiros (CPL) do TRT da I~
 

2' VARA CRIMINAL Região. situada na Avenida Augusto Severo. N! 84. 5" ~dar, Glória O Tribunal Regional do Traba1.l)o da Tereeira Região infonna
 
~ Rio de Janeiro· RJ, de segunda a sexta·feira, de 10h às 16:00h a homologaç.lo, pela autoridade competente. db PE-2012013 (apa·
 

"EDITAL DE INTIMAÇ,\O DE SENTENÇA horas. relhos condicionadores de ar), pe~o sistema de re$isU'O de preços.

(Com prazo de 90 dias)
 

Rio dc hndro. 11 dc oUluhro ele 2011.
 Ddo HorizonLe, ~II de tluwbro de 20D,
A Doutor. ANDREIA LEMOS GONÇALVES DE OUVEI- ERIKA MELO PEREIRA CASSIANO CARNEIRO DA CUNHA 

C()Ord~ilad"Orn da CPf. NÓBREGA NETO 
DireLor 

~ri~F ~ ~~~o ~:btettu~~~F~Tsi~~~.a;:i~alo~eq~~n~ \ .. 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 2' REGIÃO AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS 

r~:~c ~~e:;~~ ~~ll~elpc~1iren~ ~~~~tJ~~~2~~,p°{P ~~~ 
~:t~~~~dOepRl~CI[T~L~ESoD~~L~~~~EBR~~il~~~i:f~ra~ 
CI N° 2.771.764-SSP/DF, 'FHho de Enivaldo Pereira de Oliveira e EXTRATUS l>t: INSTRUMENTOS CONTRATUAIS . . O Tribunal Regional do Trab~lho da Tc!tceira Regillo. toma
 
Flaviaoi Alves da Silva. nascido aos 22/0111994, denunciado como públiro os itens e preços dos' materilfÍs registrados no PE·20/20 13 ~
 I
,incurso nas penas do art.~ 1.57, § 20, Inc. 11 do Código Penal. E como Espécie: Contrato CCL-CT 09512013. Pregllo Eletrônico PG conforme resumo das Alas abaixo, válidas por um ano, a contar da 

· nAo tenha sido,poSsívellDhmá-lO~) pqsoa:lm~te do teor da sentença 052/2013. Partes: TRT-2& Regillo e Visa Limpadora ServtçoJ Gerais data da a..wnatura. 
Ltda. Objeto: contrataçllo de empresa para prestaçAo de serviço con~ ATA A - AmlII8't1 Remsel3ç1o SOIIrn ·l,.lda. - CNPl 17.262_J9~/OOO.l.01~~o~:'~~ipe~Jg;N~D~~ ~ s~~~~~O;~ ?JiO:7i8í3~b:o~n~~ tinuado de limpeza e conservaÇlo no Fórum Regional da Zona,Lcste .. LOTE 0\ (weco upitáriolcurso nas penas do IIrt. 157, f 20; Inc. 11 do Código Penal; li pena de Valor mensal: R.S 33.404,70. Vigência: de 01:11112013 a 03/07/2015 . 

.05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de ReclusJIo em regime inicial Assinam em de 25109/2013 pelo TRT~r Região: Maria Doralice
Semiaberto e &O.pagamento de .13 (treze) dias-multa, fIXando o dia Novltes. DesembargadOr;! Presidente. e pela cmpresa: José LelDei dç
multa em I/I() (um décimo) do Salário Minimo Vigente ao lempo do Araújo, Procurador. =.:.v:::teé d~~~i~~i~~~O d~P~~ ~~~:o ':~':irn~~. ~ . 

Espécie: Contrato CCL~CT 104/2013. Tomada de Preços TP .
~~::.~~:~:i~ !'d~lj~:f:rid:e:~'sa~o~::a~~ cbegu~ ~op::~~~ 003/2013. Partcs: TRT-2& Região e Construtora HJK Ltda.-EPP. Ob~ 

edital. que será afix.ado no lôcal de costume e pu~do no Diário jeto: modernizaçllo do prédio qJle abriga a, Vara Trabalhista de Caiei
Oficial da União· Seçllo 3. Outrossim, faz saber que este 'JuIzo tem raso Valor tOlal: lU 355.306,62. Vigência: de 3D10912013 a~ O" lér· 
sede na QR 211. Bloco l, Conjunto I, Fórum Oes. José Dilermaodo mino da garantia..Assinam em 4.e 30/09/2013 pelo TRT~2· Rcgião:
Meire1es.. Santa Maria-DF, CpP: 72511-100. O presence edital será Maria Dorlllice Novaes, Desembarpdora Presidente, e pela empresa: 
·afix.ado no lugar de-o.costume e públieado na foona da lei, comndo Nelson. Rossi, Sócio. ' 
seu prazo "li partir da publicaçllo, cODsiderando-se ttán.sconido assim 

~~D.:eDEóE S~~A(~~e:~_t;,s~o?s~~?d~ ::~:~D~ ro~f:~ CooRDENADORlA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
QUE CUMPRA na fonna da lei. Eu~ , FABRICIO MIRTO NOVAIS 
FLORENCIO. Diretor de Secretaria, o conferi. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ~DJUDlCAÇ.i,o 

ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OU',lEIRA O Diretor da Coordená'doria' de Compras e Licitações 'do 
Tribunal Regional do Trabalbo da 2- Regillo' faz saber que, ,em 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 07/J0/2013, a Desembargadora Presidente ratificou a adjudicaçllo do TA e - Rõ Global Co~ r !WtviÇOt mT Tcçaologia ~ C~ LIda_ • CNPJ~ 
objeto li empresa Paulino Bispo dos Santos Filho· ME. CNPJ: 

TA B - il,õ Glob.l C()mél'cio e !Wtviço. m'l T~no\ogi.. e Can6eI Lkb • CNPl 

ps.2SIl.82SIOOO1_12. ,tencedora _ LOTES 02. 03, 04 e 06. i1ell1 abaÍJ.u,!preçm uni 

"'" It'm2 I • ISO unid Aparelho coDdicionador de .,do lipo JANElA, com capacidade mimftll 

I"Jsoo Bnlfb. Marca 0;:" • M I, ",,1. l8"-RA R 79199 

~m 3./ • 10 lIJlid. Apa~lho ~iODa;do).. de ar do tipo JA1II'ELA, ciclo re~erso. COh 

pacl!fad,. mlninlf de 17(00 r znAI8SRA. _1.7.05690. ' 

&em 4.1 • ISO unid. Aparelbo colldicionador de .,do Jipo JANELA, CCI(D c.ilpa<:idade míllirtll 

21tV11'1 ATlIn. • f;!.. 10 7""21(RA Rf.") 199 

tem 6.\ _ 211 ~d. ApàJe~ modiciondlr de ~.do tipo SPLrr HI.WALL. com capa<:idadl 

bJ.;~ do "000 BnllL ..... C ....'" r"v W' o<,m« 

, DA I' REGIÃO 8. 58.8251000 -I... DO L E O I , b' ou'o
04.881.716/0001-04 e homologou o resul~o po ~G-094/2013.
 

EXTRATO DE INEXiGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 tm 5.1 .2() unld .. Apuclho coodi<:~dor de ar do tipo SPLTT HI-WAlL. com clIpIc::i 

em 10 de outubro de :!OI3. !ninu! de 12000 BDJIh. Marca EI~ SS \ .000. I. 49
 

Proc:esso TRT-SOF N!'300/13 ~ 'Objet~: Conrrataçllo de inserições -';NTONIO JOSÉ MARTINS BARREIRA
 
rros cursos "POSTGRESQL Essencial", "POSTGRESQL Linguagem 
Procedural", "POSTGRESQL Administração de Banco dc DadOs", 
"POSTGRESQl Perfonnance Tuning", "POSTGRESQL Alta Dis

. ,\vISO DE LlCITAÇ,i,O . 
PREGÃO ELETRÔNICO N' UI/20\3 - UASG 080010· 

TA D .("Cl(Dn'cial Jl • LcalIlbu luiz leal SiI....-ME • CNPJ: OIU94,S79/0001-82. "ai 

dma DO LOTE 07 itf!nl 'o Wio 

ponibilidade" que compõem a flXn1açllo POSl'GRESQL completa". 
Fundamento Legal: Lei 8.666193, artigo 25, 'jncisQ 11 elc art. I>, 
inciso VI. Favorecido: DEXTRA TREINAMENTOS EM INFOR
MÁTICA lIrDA. Valor Total: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Em 

NI Processo: 11,.12013 .. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição e 

~:~a~on~e ~~~~jD~~) ha~tb~e~:t~~:n::. ~~~ai~:~I:óeruBa~~~: 

11:1II 7.1·50 unid, ApanIbomodiei~r doar do lipo SPLrr HI·WALL. com c::,a~C::lliado 
r. .7'nM 

04 de outubro de 2013. Autoriza9ão: Luciano de Sousa Campos Santista. Total de ItenS Licitados: 00002 Edital~' 14/10/2013 de 
Pereira - Diretor-Geral Substituto. Ratific:ação em 10 de outubro de 08bOO às 17h59 . Endereço: Av. Mafquês de São Vicente, 121, Bloco 
2013. Desembargador Federal do Trabalho Carlos Alberto Araujo A, 7° Andar ~arTa Funda.- SAO PAULO - SP . Entrega das Pro
Drummond • Presidente do Tribunal Regional do Trabalbo da Pri postas: a vartir de J4/10/20[J às 08hOO DO site WW1N_contpras· 
meira p-,egião. net.gov.br.. At?ertura das Propostas: 25/10/2013 às llb30 site 

www.comprasnet.gov.br. . 

P~EG'\Ó'~~~~~ÕN~~::~f,E~l~1J _ SRP ANDRE RICARDO RODRIGUES SILVA 
Dir~lllr 

As atas encontram-se disponibilizadas no. sile www.trt3Jus.br. 

Processo TRT/SOf N' 155113 - .PG N' 091113 SRP- AQIIlSIÇAo 
DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇAo·DE CARGA. con

Snbslitulo 
Bd.o Hori1.Ontt:, 11 de outubro de 1013, 

fOrme de;crito no Edital. (SIDEC - 11/IO/2IH3) OSOOIO-OOOOI-2013NEOOOO44 CASSIANO CARNEIRO DA CUNHA 
O Tribunal Regional do Trabalho da 1& Regilo toma público 

() ADIAMENTO SINE DIE do PreglD Eletrônico N! 097/13, diante 
da necessidade de alterações na especlficaçAo ,técnica do objeto do 

',,-VISOS DE ~USPE!'jS.i,O 
PREGA0 ELETRONICO N' "1/2013 Dircwr 

NÓBREGA NETO 

Prepo. . 

Rio de Janeiro. II de oUlubro dc 20\3. 
~ Comunicamos a suspendo da .liçil4çllo supra citada, publi

cada no D.O.U em 04/10/2013 . Objeto: Pregão Eletrônicp - For· DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 
ERIKA MELO PEREIRA 

Coordenadora da CPL 
necimento, inslalaçllo e manutenção d~ sistema de ar condieionado na 
Unidade Judiciária situada na Av. Rio Branco, 285 • Centro. S!o 
Pau,lo SP, cóm fornecimenlo de peçi.s· e materiais em garantia, sem 

AViSO DE LlCn",çÃO . 
PREGÃO ELETRÔNICO 44120\3 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 44/20\3 • SRP 

Processo TRT/SOF N' 116/13 - PG N' 044/13- SRP - Objeto: AQUI'
SIÇÃO DE CARTUCHOS.' • 

(SIDEC - 11/10/2013) OSOOIO-OOOOI-2013NEOOOO44 

PRtXóÃO EU:TRÔNICO N' 80/2013 

ônus a' este Regional ..' 
O Tribunal Regional do Trabalbo da 3" Regilo l()rna público 

q~' realizará licitação, pa modalidade. Pre~!o Eletrônico - N~ 
44/20n, para contratação de emp~sa especia.1Jzada na .prestaçlo de 
serviços de administração, e gtrenciamenlo infonnatizado no forne

Encetnllmento do Recebimento das Propostas: à5 8 horas do dia 28 de cimento de combustíveis, com tecnologla de cartão eletrônico ou 
· outubro de 2013, no endereço www.licitacoes-e.com.hr. Comunícamos a suspensllo da licitaçllo supra citada, pu~li. 'magnélico. em rede de po$tos credenC'iadõs. Abertul1I das proposw 

Inicio dâ Sessllo de disputa de .preços: 28 de outubro de 201l.-às 11 cada no D.O.U em 09110/2013 . ObjclO: Preglo Eletrônico - Serviços em 30/10120n, às B horas e".5essão de lances a partir das 13:30 
horas. técnicos dc Tecnologia da lnfonnaçlo para organizaç!o, desenvol horas do mesmo dia. 

tem lU • 10 um!!. Aparelho c;ODdic::i<lDlldor de ar do lipo SElF CON1JUNED CO 

ONDENSAÇAo A ÀR INCORPORADO. ~ c::aplládadc rnlnima de 12,j "TA... Marc , 

Este documçnto,~de ser verificodo no endereço e1etrÔnicó bttp:llwwwjn.goV.bt~,· Documento assinado digitalmente confonne MP.n! 2.200~2 de 24/0Sliool, que ínstitui a 
pelo código 000320 n 101400193' - ItIfraestruturB de Chaves Públicas Brasileira. ICP-Brasil. 


