
 

 

  

 

ADENDO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS “A” – PE – 58/20 13 
 Identificador da licitação junto ao sítio de licit ações BB (licitações-e): nº 52 19 75 

 
 

O presente ADENDO tem por objeto o aditamento da Ata de Registro de 
Preços “A” do PE 58/2013, com substituição do preço unitário do item 1.1., que passou de 
R$93,00 (noventa e três reais) para R$62,00 (sessen ta e dois reais), cujo objeto é Cartão de 
PVC laminado, na cor branca, com tarja de segurança na vertical, com a medida de 54 mm x 
86 mm e 0,76 mm de espessura. Pacote com 100 unidades. Marca: SRG7, devido ao fato de 
ter havido negociação junto ao fornecedor com a redução do preço do item, passando o preço 
do  item 1.1 da ATA “A”  figurar conforme se denota adiante: 

 
 

FORNECEDOR: Srg7 Comercial Eireli - EPP 
CNPJ: 17.791.755/0001-54 
ENDEREÇO: Rua Lord Cockrane, 616 – conj. 1003 – Ipi ranga – São Paulo/SP – CEP: 
04213-001 
TEL.: (11) 2384-8805 / 8804  
REPRESENTANTE LEGAL : Marcelo Favaron Giusti 
CONTATO: Victor Voltarelli 
E.MAIL: licitacao@srg7.com.br 
 

LOTE 1   

Descrição 
Quantidade  
Registrada 

Valor Unitário  

Item 1.1 : Cartão de PVC laminado, na cor branca, 
com tarja de segurança na vertical, com a medida 
de 54 mm x 86 mm e 0,76 mm de espessura. 
Pacote com 100 unidades. Marca: SRG7 . 

60 pacotes 
R$62,00 

(sessenta e 
dois reais) 

Item 1.2 : Cordão feito em tecido na cor preta, com 
tamanho de 12 mm x 80 cm, com impressão 
emborrachada com a frase “TRT – 3ª Região” na 
cor branca (personalização nos dois lados); 
montagem com chapinha lisa, argola pequena e 
porta-crachá retrátil (iô-iô) personalizado com o 
brasão da República. Marca: SRG7 . 

8.000 
unidades 

R$2,62 (dois 
reais e 

sessenta e dois 
centavos) 

 
 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:  em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho, no Centro de Logística Integrada do TRT/MG, situado 
na Avenida Ápio Cardoso, nº 100, bairro Cincão, Contagem/MG, CEP: 32.371-615. 
AGENDAR entrega pelo nº (31) 3391-1922.  no horário de 09:00 às 12:00 horas  ou de  
13:00 às 16:00 horas. 

 
 

GARANTIA: de 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de 
fabricação e/ou transporte ou condições inadequadas ao uso.  

 

 

GERENCIAMENTO  pelo Diretor da Secretaria de Material e Logística e FISCALIZAÇÃO por 
servidor da mesma diretoria 

 

 



 

 

  

 

VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:  até   03 de abril de 2015. 
 
 

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2014.       
    

    

                                                    

                                   

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


