
PODER JUDICIÁRIO
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3l! REGIÃO
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE - 33/2013 

I
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 33/2013 cujo objeto é o Registro de preços de longarinas, observadas as 
especificações, os preços e os quantitativos registrados para eventual fornecimento, bem como as 

i
" 

cláusulas e condições estabelecidas no edital convocatório de fls. 36/49 e constantes da proposta 
comercial de fls.81/83, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, 

i conforme regras estabelecidas no Decreto n° 7.892, 23 de janeiro de 2013. A presente Ata terá a .~ 
validade de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. 

!LICiTANreTEcN02000INoi'-STRiAL-E-COMERCIO -i.-:rDA--- --------
i-CNPJ: 21.306.287/0001-si -- ---- - -------- --------- ---C Er35~ 5 =]--__ i' .' 

~ENDEREÇO: RUA VEREADOR!>ECI9 DE PAÚLA1~fó1 ~_ptAN~ÇTO -=-_FPB-~,º~-M~f_ 
~LEFAX:l!7) 3321-1893IJill3ª2~-23ª§ . ~ _ 
LBEPR~§ENT~~TE: JOJ~[)~~OÇASTR~:LNAS(;IMEN"LO!§º~IO_AI)MI~~T~_ººR) 
LE~º~~É_çº_ EL,ªTRONJÇ9-=-~_cno~º-0()@!~c:.n_o200º.com·br____ _ _ _ 

~ L_O_T_E__0_1 __ 

I Item! Especificação Unidade Quantidade Preço 
'I 'I' 

I-ul--Lo-~g~~ina-- com dois lugares, com 

Registrada Unitário 
Registrado 

conchas individuais para assento/encosto 
em chapa de aço de 3,75mm de 
espessura, apoiadas sobre longarinas i 

tubulares de aço com diâmetro de: 
38,10mm e parede de 3,25mm de 
espessura e fixadas com rebites de aço 
inoxidável. Longarina e assento/encosto 
com tratamento de fosfatização e pintados 
com tinta a pó prata strato, à base de 
resina epóxi, aplicada eletrostaticamente. 
Base tipo trapezoidal em alumínio fundido, 
que impede a oxidação, de modo a 
proporcionar uma distância de 30mm 
entre um encosto e outro, quando R$ 1.500,00 
disposta opostamente a outra, com 
sapatas confeccionadas em polipropileno, I 

unidade 70 (setenta) (um mil e 
quinhentos 

reguláveis, para eventual correção de reais) 
piso, dispensando assim sua fixação., 
Estofamentos individuais para assento e i, 

encosto com espuma laminada com I 

densidade de 30kg/m3 aplicada sob, 
chapa metálica de 0,9mm de espessura! 
com acabamento zincado natural. 
Revestimento em vinil preto constituido 
por um "Top Coating" de resina de cloreto 
polivinílico de emulsão com espessura de: 
1,0 mm. e peso 600 g/m2, com forro de i 

algodão e sendo texturizado. Apoia braços i 

inicial e final em alumínio fundido, com, 
40mm de largura. Comprimento total da I 
longarina de 02 assentos e braços inicial e I 
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[=_ LOTE 01 , 
IJtem--'~-----E-S-pe~C-ifiCaçã-O-~--~---;--U-n-id-a-d-e---rli-Q-U-antidade -r---P-r-e-ço 

f----------t---- ___ --- 1 R_e~g_is_tr_a_da_t R~;i:::~:O: 
final: 1220 mm; Altura do piso ao final do i II 

encosto 820mm; altura do piso ao assento :1·: 

de 423mm; profundidade de 637mm i I 
(todas as medidas são aproximadas). I I 

1.2	 Longarina com três lugares, com as I I 
seguintes especificações: fabricada em I! 
chapa de aço, com conchas individuais II II 

para assento/encosto em chapa de aço 
de 3,75mm de espessura, apoiadas sobre I 

longarinas tubulares de aço com diâmetro I 

de 38,10mm e parede de 3,25mm de 1I 

espessura e fixadas com rebites de aço 
inoxidável. Longarina e assento/encosto I 
com tratamento de fosfatização e pintados : 
com tinta a pó prata strato, à base de ! 
resina epóxi, aplicada eletrostaticamente. I 
Base tipo trapezoidal em alumínio fundido, 
que impede a oxidação, de modo a 
proporcionar uma distância de 30mm i 
entre um encosto e outro, quando: 
disposta opostamente a outra, com 
sapatas confeccionadas em polipropileno, R$ 2.200,00 
reguláveis, para eventual correção de unidade 130 (cento e (dois mil e 
piso, dispensando assim sua fixação. trinta) duzentos 
Estofamentos individuais para assento e reais) 
encosto com espuma laminada com 
densidade de 30kg/m3 aplicada sob 
chapa metálica de 0,9mm de espessura 
com acabamento zincado natural. 
Revestimento em vinil preto constituído 
por um "Top Coating" de resina de cloreto 
polivinilico de emulsão com espessura de 
1,0 mm. E peso 600 g/m2, com forro de 
algodão e sendo texturizado. Apoia ! 
braços inicial e final em alumínio fundido, I 

com 40mm de largura. Comprimento total 
da longarina de 03 assentos e braços 
inicial e final: 1820 mm. Altura do piso ao 
final do encosto 820mm; altura do piso ao I 

assento de 423mm; profundidade de I 
637mm (todas as medidas são 
aproximadas). , !

I 

, 
~ L --" 

------------~-

i 
! : 

: PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues em até 40 (quarenta) dias corridos, a i 
: contar do recebimento da Nota de Empenho. I 

---- -- _.---- -	 - -- ------ -- - ---------._-- --- --- - - ------------------------~ 

1---------- ------ --0------------------"--------- - -,------------------ ---.--------------~----, 

! DA ENTREGA: A entrega deverá ser feita no Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado à Avenida I 
:Ápio Cardoso n° 100, bairro Gincao, Gontagem/MG, GEP 32.371-615, devendo ser agendada através I St 
---.---------~-~--- ----	 .. ~------------._--~----------~-~--~--------" 
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Ido telefone (31) 3391-1922~~-horário~09:00~1 iOO-h~r~; ;-d-;-13:00às 16:00-hora~~ -~~-
• Não serão recebidos os bens cuja entrega não tenha sido agendada. 
•	 Todos os bens deverão ser entregues devidamente identificados: com a marca do produto.I 

nome do fabricante: do fornecedor: o prazo de garantia e os dados referentes à nota fiscal 
(número e data de emissão). 

•	 Os documentos de garantia. Certificado ou Termo de Garantia fornecido pelo fabricante, i 
devem acompanhar os produtos no momento da entrega. . 

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

•	 Entregas não agendadas e/ou sem identificação individualizada do produto. conforme' 
acima. não serão recebidas. 

i GARANTIA: O fornecedor fica obrigado a substituir o bem que apresente defeito de fabricação ou que 
!se mostre em condições inadequadas ao uso, dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar do' 
I recebimento definitivo do bem. ' 
I 

I •	 A substituição prevista no item anterior deverá ser feita no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a 
contar da solicitação de troca, e sem ônus para o Tribunal. Neste caso, a unidade entregue em 
substituição ao bem defeituoso ou danificado deverá ter prazo de garantia igualou superior ao 
substituído, cuja retirada ficará a cargo do fornecedor. 

,__--_.- --- ---~- -- - --- -_.__._------- --.- - .. - - - ----	 .--J 

r---- ----------"----- -- ------------- -- ---- - ._-- ---

IUNIDADE FISCALIZADORA: A presente contratação será gerenciada pelo Diretor da Secretaria de I 

I Material e Patrimônio deste Tribunal, e fiscalizada por servidor da Diretoria da Secretaria de Material e I 
i Patrimônio designado para tal, quanto ao recebimento e distribuição. ' 

•	 O exercício da fiscalização pelo CONTRATANTE, não exclui nem reduz a responsabilidade: 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que: 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou i 

de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da ; 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nO 8.666, ' 
de 1993. ' 

• Ficará a cargo do gestor e do fiscalizador do contrato fiscalizar o cumprimento, pela I 

I	 CONTRATADA, dos requisitos de sustentabilidade estabelecidos no Guia de Contratações 
Sustentáveis - CSJT, em conformidade com a Resolução nO 103, de 25/05/2012, do I 
CSJT.I I 

L . . . . .__ -- _ 

'. .~. lo Horizonte, {L~ de J.1 
' : / !U-t etc.. ' f fI'~	 pelo~unal~S 

Regional do Trabalho da 38 Região 

Deodecia AmoreUi Dia~ 
Desembargadora Presidente do
 

TRT da 31 Região
 

de 2013 &t..:?
 
~IJ~~ ~ . =->t'.e:::--. '" 

rocurador .presenta e 
'(fornecedor) 

TECN02000 Indústria ecomércio ltda
 
QR: Z1.306»1/OOO1-52
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te 196 ISSN 1677-7069 Diário Oficial da União - Seção 3 N" 234, terça-feira, 3 de dezembro de 2013'".. 
36136/2013. DATA DA ASSINATURA, 2211112013. SIGNATÁ
RIOS: Guilherme Augusto de Araújo (pelo conlralante) e Hélio Cha
ves de Melo Júnior (pela Contratada). 13TAI92 - SUP 39670/2013. 

WISO DE HOMOLOG"ç.;'O
 
PREG:\O ELETRÔNICO N~ PE-JJ/201J
 

o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região informa 
a homologação, pela autoridade competente, do PE-33/2ü1J (lon
gari nas de 02 e 03 lugares), pelo sistema de regislro de preços. 

Belo J-loril.on;~:, 2 de dl·z.:ml1w dl' 2íJl3
 
CASSIANO CARNEIRO DA CUNHA
 

NÓBREGA NETO
 
D:rClO!
 

o Tribunal Regional do Trabalho da 3- Região toma público 
que realizará licitações, na modalidade Pregão Eletrônico. a saber: 

no. 26/2013: Registro de Preços para aquisição de cadeiras 
giratónas sem braços e tipo eaixa. Abertura das propostas em 17 de 
dezembro de 2013, às 13:00 horas c sessão de lances a partir das 
13:30 horas do mesmo dia; 

no. 54/2013: Pregão Elelrônieo para contratação de empresa 
para confecção c fornecimento de carimbos ao TRT-3-. Região no ano 
de 2014. Abertura das propostas em 20 de dezembro de 2013, às 
13:00 horas e sessão dc lances a partir das 13:30 horas do mesmo 
dia.; 

no. 57/2013: Registro de Preços para fornecimento dc papel 
olT-set. Abertura das propostas em 18 dc dczembro de 2013, às 13:00 
horas e sessão de lances a partir das 13:30 horas do mcsmo dia. 

As scssõcs públicas serão realizadas no sile www.licitacoes
e.com.br. Obtenção dos editaiS no citado site ou em www.tn3.jus.br. 
In(omlações adicionais: licitacao@!rt3.Jus.br. 

I3<.'io HOJizontc. 2 dl' JeLemJ:.ro Jc ~01J
 

CASSIANO CARNEIRO DA CUNHA
 
NÓBREGA NETO
 

D,re;l)!
 

"VISO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Rcgião, toma 
públicos os preços dos mate~ais rcgistrados no PE-33/2013 conforme 
resumo da Ala abaixo, vâhda pOr um ano, a comar da data da 
assinatura. 

Ata Unica • Tecno2000 Industrial c Comércio Ltda. CNPJ 
~~ji~fo~8?IODOI-52, vencedora no lote Ílnico. itens abaixo (preços 

Item 1.1 - 70 unida es - Lon arina om do·s lu ares. R 1.50000 
Item 1.2 - 130 nidades - Lon ari a com tre lu ares. R 2.20000 

A ata complcta cneontra-Se disponibilizada no sítc www.tn3.jus.br. 

liLlo l'h1ril-Ollll', :2 de dczo:mbro 21) j 3 

CASSIANO CARNEIRO DA CUNHA 
NÓBREGA NETO 

D,fC\Or 

RETlFlCAÇ.\O 

Nos Extratos de Contratos, Termos Aditivos e Aviso de Ho
mologação e Adjudicação dos Pregões Eletrônicos nOs 21 e 34 pu
blicados no DOU de 29-11-2013, Seção 3, pâg.226, aponha-se o 
título: Tribunal Regional do Trabalho da 3· Região. 

(p/Coejo) 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 
DA 4' REGIÃO
 

DlRETORlA-GERAL DE COORDENAÇÃO
 
ADMINISTRATIVA
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 

O Pregociro do TRT da 4· Regi1l.0, designado pela Portaria 
n.O 3668. de 04/06/2013, comunica aos interessados que, no Pregão 
Elelfônico n.O 71113: relati~o à aquisição de roteadores dc acesso à 
mterncl, o objeto fOi adjudleado à empresa Teletex Computadores c 
SIstemas Ltda. 

:\t EXANDf{E GOETTEMS IORATTO 

PREG ..\O ELETRÔNICO N~ 74!J3 

O Pregoeiro do TRT da 4~ Região, designado pela Portaria 
n.O 3668, de 04/06/2013, comunica aos inleressados quc, no Pregão 
Eletrônico n.o 74113, relativo ao Registro de Prcços para aquisição de 
mobiliario, o objcto do lote n." 2 foi adjudicado à empresa Rafael 
Nunes Rech .. Não houve declaração de vencedor para o lote n." I. 

Jusf VALlM BFMFlCA FlLHU 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 
DA 6' REGIÃO
 

EDITAL N' 9, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013
 

XIX CONCURSO Pi;HLlCO PARA PROV\MI:NTO
 

DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO Sl:BSTITl'TO
 

DO TRIBUNAL REGIONAl.. DO lR\BM.HO IJA
 

SEXTA REGIAO
 

O EXCELENTíSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR 

PEDRO PAULO PEREIRA NÓBREGA. PRESIDENTE DA COMIS· 

SÃo DE CONCURSO DO XIX CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBS
TITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXo 

TA REGIÃO. comunica a retificaç1l.0 do Cronograma, rcferenle à 
Segunda Elapa do Certame, eonstanle no Anexo VI (Cronograma 

Previsto para aplieação das provas e publicações) do Edital de Aber

tura, de 10 de maio de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 

13 de maio de 2013. 

SEGUNDA ETAPA - PROVAS ESCRITAS 

~~e~tl~~~;~'hf~..~~~~a(\t.?....~?, ~~~~]~do da Pro· 31/0112014 

Publicação do Resultado 05/02/2014 
Prazo para vista da prova 

8~;8ll~" 
Recebimento de Recursos 10/02 a 

11/0212014 

~d,eW~r1~:fã_Op;:iR~~u~a~~,~t~~c~~~~~~ g~~i~o;) 31103/2014 

Publicado do Resultado 
Prazo para vista da prova 

02/04/2014 

18l;&1/~014 
Recebimento de Recursos 07/04 a

08104/2014 

Os dcmais itcns do referido Edital penllanccem inalterados. 

PEDRO PAULO PEREIRA NOBREGA 

N! Proccsso: 179/2013 . Objcto: Preg~o Eletrônico - Aquisição dc 
livros. Total de Itens LiCitados: 00023. Edltal~ 03112/2013 de 08hOO 
às 17hOO. Endercço: Cais do Apolo N! 739, Bairro do Recife, Re· 
cife/pe. RECiFE PE. Entrega das Propostas: a panir de 03112/2013 w 

às 08hOO no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 
13112/20]3 às 11 hOO site www.comprasnel.gov.br. 

CARLOS EDUARDO DE ALBLQUERQUE MELLO 
Pr~'.l!ne-iro 

(SIDEC - 02/1212013) 080006-00001-2013NE000052 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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DlRETORlA-GERAL
 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 

EXTRATO DE CONTRATO 

Conlralo N! 3912013. Processo TRT7· 3.332/2013. Contratada: ELFl 
SERVICE ELETRiCIDADE UDA. CNPJ n'. 73.62416510001-08. 
Objcto: Prestaç1l.0 de serviço de manutenção preventiva C corretiva de 
instalações prediais, elélricas, rede estabilizada, grupos geradores. su
bestações, sistemas de combate a incêndio, pára-raios, instalações 
hidrossanitárias, limpeza de calhas pluviais, serviços cventuais e for· 
necimento de materiais de reposiç1l.0 nos prédios deste TRT, Fórum 
Autran Nunes e Vara~ do Trabalho do interior do Estado, em rcgime 
de empreitada por preço global. Vigência: I (um) ano a contar de sua 
assinatura, podendo st:r prorrogado por iguais c sucessivos períodos. 
Fund. Legal: Lei n° &.666/93 e suas altcrações subseqüenlcs, na Ins
trução Nonnativa n°. 02/08, da SLTI do MPOG, na Lei 10.520/2002, 
nos Dccretos 3.555/2000 e 5.450/2005, tcndo em vista o PE 63/2013 
Valor anual estimado do Contrato: RS 429.499,90. Empenhos n°. 
2013NEOOI0&3, 2013NEOOIOR4 e 2013NE0010&5. Signatários: Rô
mulo José de Lucena Castro, Diretor-Gera\ Substituto, pelo TRT 7-, e 

PRE(;,\O ELETRÔNICO ~! 94/0 

Antonio Annando Oliveira de Araújo, pela contratada, cm 
28/11113 

SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LlCIHÇ.\O 

O Tribunal Regional do Trabalho da 7· Região realizara 
preg1l.0 eletrônico visando à COnlralaç1l.0 de SEGURO TOTAL para os 
veículos da frota oficial do Tribunal Rcgional do Trabalho da 7~ 

Regi~o A sessão pública lerâ início ~s 1O hor~s. do dia 16112/2013, 
horáno de Brasília, na interneI. no síflO www.llcltacoes-e.com.br. In
legra do edital disponivel neste silio e na homepage www.trt7.jus.br
tink.: Acesso à Infonnação/Conlas Públicas/Licitação/Pregão Elefrô ,I nico. 

FOriHlcl-<I. 2 de dL:r.L:mJ:.ro de 20 IJ IANA MARIA TELES FORTUNA 
Pll'gllCi!·;] 

I 
t 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 
DA 8' REGIÃO
 

AVISO DE ALTERAÇAO 
PRf:G,\O N~ 57/2013 I 

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi
eada no D.O.U de 12/11/2013 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico 
- Contrataç1l.0 de SEGURO TOTAL dos imóveis onde se encoDlram 
sediados os órg1l.os e unidades judiciânas e administrativas que in 1 
tegram a estrutura da Justiça do Trabalho da Oitava Região, incluídos 
os conteúdos. sob o regime de empreitada por preço unitário, con

i
f 

forme condições, especificações e prazos constantes do Edital e seus 
anexos. Total de Itens Licitados: 00034 Novo Edital: 03/12/2013 das 
O&hOO às 17h59. Endereço: Travessa Dom Pedro I, 746 - Umarizal 
Umarizal - BELEM - PA. Entrcga das Propostas: a partir dc 
03/12/2013 às 08hOO no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 
Propostas: 13/12/20\ 3, às 10hOO no site www.comprasnet.gov.br. r 

INES RAQUEL DA LLIZ SILVA I 
Prcgl'l'!ra 

! 
~ 

(SIDEC - 02112/2013) 080003-00001-2013NE000024 

"VISO DE REABERTURA DE PRAZO
 
PREGA0 N" 45/2013
 

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, 
proccsso N! 18912013. ,publicada no O.O.U de 25/09/2013. Objeto: 
Preg1l.0 Eletrônico: Rcgistro de preços para e~cntuat aquisição d.c 
cqUlpamenlos multimídia, a ser utilizados nos dlvcrsos órgãos e um· \ 
dades administraLivas desle Tribunal, confonne especificaçõcs. con· 
dições c prazos definidos no Tcnno de Referência. Novo Edital 
03112/2013 das 08hOO às 17h59. Endereço: www.comprasneLgo.... br I 
Comprasnet - BELEM - PAEnlrega das Propostas: a partir dc 
03112/2013 às 08hOO no sile www.comprasnet.gov.br. Abertura das i 
Propostas 16112/2013, às 0%00 no site www.comprasncl.gov.br 

INES RAQUEL DA lUZ SILVA 
Plep'l.'ir::l 

(SIDEC - 0211212013) 080003-00001-2013NE000024 

SECRETARIA
 
COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 

EXTRAIO IJ!: REGIS'l'RO OI: PREÇOS N' ~1i2013 

Processo: TRT8 nOI702/2013. Pregão n046/2D13. Objeto: eventual
 
aquisição de equipamentos para áudio e video, a ser utilizados nos
 
diversos selOres dos TRTs da S· Regi~o, 14· Rcgião e 22· Regi1l.0.
 
ValorTolal Registrado: RSI42.800,00 (cento e quarenta e dois mil. e
 
oitocentos reais). Empresa: Dynamus Comércio de Eletro Eletrônicos
 
c Preslaç1l.0 de Serviços Ltda - CNPJ: 11.385.532/0001-00; Funda·
 
mento Legal: ~rcg1l.0 Elefrônico N! 46/2013. Dala de assinatu:a:
 
12111/2013. Vahdade da Ata: 12 mescs eonlados de 12/1112013. Slg

nalários: Exma. Sra. Odete de Almeida Alves. Desembargadora Prc

sidenlc do Tribunal, pelo Órgão Gerenciador, e Fábio Lima de Souza,
 
pelo detentor do registro A íntcgra da Ata encontra-se disponível no
 
si te deste Tribunal.
 

EJ>nAL
 
CONCURSO PÚBLICO C-HI - JUIZ DO TRABALHO
 

SUBSHfI'TO '1" 8" RI:C;L\O
 
DATA DE HOMOLOGAç.\O DO CONCURSO
 

A Desembargadora Presidente da Comissão de Concurso PÚ

blico C-Dl, para provimento de cargos de Juiz do Trabalho Subs

tituto da ~. Região. comunica que, confonne cronograma previamente
 
divulgado, a sessão pública do Egrégio Tribunal Plcno deslinada à
 
homologação e à proclamação do resultado final está confirmada para
 
o dia 12 de dezembro dc 2013, a partir das 9h30min, na Sala de
 
Sessões do Pleno, no Tribunal Regional do Trabalho da 8· Regi1l.0, na
 
Travessa D. Pedro L 746 _ 1° andar - Belém-Pará
 

[3,,'I~!ll. 2. de deJ:cmbw de 21'] 3 
ODETE DE ALMEIDA ALVES 

AVISOS DE LICITAÇÃO
 
TO\1ADA DE PREÇOS N' 9/2013
 

OBJETO: Contratação de empresa para execução serviços de refonna
 
do Arquivo e do Depósito Público de Bens Penhorados do Fórum
 
Trabalhista de Macapá, co.nforme especificações, condições e. prazos
 
dcfinidos, confonne espcclficações, condIções e prazos defimdos no
 
Edital e Anexos
 
I - HABILITAÇÃO PRÉVIA
 
LOCAL: Edificio sedc do TRT da &. Região, à Trav Dom Pedro I, n°
 
746. Térreo, Setor dc Protocolo, BelémlPA; 

Estc documento podc ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.briautollÍl.idade.html. Documento assinado digitalmenle conforme MP n! 2.200-2 de 24/0812001, quc institui a 

pelo código 00032013120300196 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP-Brasil. 
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