
 

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

 

ADENDO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS “C” –  
PE–53/2013 (nº no BB: 51 73 23)  

 
O presente ADENDO tem por objeto o aditamento da Ata de Registro de 

Preços “C” do PE 53/2013, com substituição do preço unitário do item relativo a fita zebrada 
plástica, que passou de R$36,00 (trinta e seis reais) para R$17,40 (dezessete reais e 
quarenta centavos), devido ao fato de ter havido negociação junto ao fornecedor com a 
redução do preço do item mencionado, passando o preço do referido item da ATA “C” 
figurar conforme se denota adiante: 
 

FORNECEDOR:  Michelângelo Com. de Painéis e Serviços Ltda. 

CNPJ: 01.331.407/0001-64 

ENDEREÇO: Rua Visconde de Guarapuava, 3.444 – conj.305 – Centro – Curitiba/PR – 

CEP: 80250-220 

TEL.: (41) 3322-8038 / 3324-5723 

REPRESENTANTE LEGAL : José Gomes Vieira 

CONTATO: Ieda Maria Durante Vieira 

E.MAIL: vendas@michelangelopaineis.com br 

 

LOTE 03  

Descrição 
Quanti-

dade  
Valor Unitário  

Fita Zebrada plástica em polietileno, com listras 
amarelas e pretas intercaladas, usadas em demarcações 
de áreas. Cada rolo de fita com as seguintes dimensões: 
70mm de largura por 200m de comprimento; Marca 
Elastim, modelo: Fita Zebrada. 

24 
unidades 

R$17,40 (dezessete 
reais e quarenta 

centavos) 

Pedestais separadores de fila, equipados com fita retrátil 
e com tripla recepção de fita; em alumínio cromado; com 
altura  de 96 cm; base com diâmetro  de 34 cm, tubo 
com diâmetro de 8 cm; fita retrátil na cor cinza, com 
largura de 5 cm e comprimento de 2,00 m, com arte 
personalizada, constando na fita:TRT - MG (quantas 
vezes couberem, respeitando um espaçamento de 15cm 
entre uma palavra e outra, por exemplo: TRT - MG 
“espaçamento” TRT - MG. Cor do escrito: vermelho. 
Formato: maiúscula, cada letra. Fonte: verdana. Altura 
mínima de cada letra: 03cm. Marca Easyline, modelo 
Neon cromado. 

60 
unidades 
(peças) 

R$242,93 (duzentos 
e quarenta e dois 

reais e noventa e três 
centavos) 

 

PRAZO E LOCAL DA ENTREGA: em até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da 
Nota de Empenho.A entrega deverá ser feita no Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado 
na Avenida Ápio Cardoso, 100, bairro Cincão, Contagem / MG, CEP: 32.371-615, devendo ser 
agendada através do telefone (31) 3391-1922, no horário de 09:00 às 12:00 horas  ou de  13:00 
às 16:00 horas.  
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GARANTIA: de um ano a contar do recebimento definitivo do bem, contra defeito de fabricação 
e/ou transporte ou que se mostre em condições inadequadas ao uso. 

 

GERENCIAMENTO pelo Diretor da Secretaria de Apoio Administrativo e FISCALIZAÇÃO pelo 
Subsecretário de Segurança. 

 

VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:  até 07/janeiro/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


