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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIÃO
Santos Dumont, 3384 - Bairro Aldeota - CEP 60.150-163 - Fortaleza-CE
www.trt7.jus.br
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N° 09/2017
PREGÃO ELETRÔNICO N° 46 /2016
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIÃO, doravante
denominado Gerenciador, com sede na Avenida Santos Dumont, 3384, Bairro
Aldeota, inscrito no CNPJ sob o n° 03.235.270/0001-70, neste ato representado
por seu Diretor Geral, Sr. FRANCISCO JOSÉ PONTES IBIAPINA,
portador do CPF n° 274.880.713-87 e RG n° 625829 SSP/PI, considerando o
disposto na Lei n° 10.520/02 e seu Decreto Regulamentar n° 5.450/05; com
aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93; no Decreto n°. 7.892/13 e alterações
subsequentes e, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico em epígrafe, referente ao processo n° 4.029/15,
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS do objeto especificado na CLÁUSULA
SEGUNDA, tendo sido, referidos preços, ofertados pelo(s) fornecedor(es) abaixo
identificado (s), cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, para o LOTE l
do certame hcitatório em referência:
Fornecedor
CNPJ
Representante
legal/Identificação

Endereço
CEP
Telefone
Email

INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO
EIRELI EPP
10.243.445/0001-56
OTÁVIO
BRUNO
MELO Cargo: Sócio
FANTONI
Carteira
de
Identidade
n°
MG773579 - SSP-MG
CPF n° 001.213.536-48
Rua Goitacazes, 103, Sala 1104, Bairro Centro, Belo
Horizonte/MG.
30.190-910
(31) 3586-5777 / 3586-5771 / 98646-9999
bruno.fantoni@infrax.com.br

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES
1.1. Para os efeitos deste instrumento serão adotadas as seguintes definições:
a) Sistema de Registro de Preços - Conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços ou aquisições bens, para
contratações futuras.
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b) Ata de Registro de Preços (ARP) - Documento vinculativo, obrigacional,
com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas,
conforme disposições contidas no ato convocatório respectivo e propostas
apresentadas no pregão eletrômco mencionado no preâmbulo deste instrumento.
c) Beneficiário da ARP - O(s) fornecedor (es) classificado (s) em primeiro lugar
no certame em referência, relativamente ao (s) lote(s) respectivo (s).
d) Órgão Gerenciador - Órgão ou entidade da administração pública federal
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços
e gerenciamento da ARP dele decorrente.
e) Órgão Participante - Órgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a
ARP.
f) Órgão Não Participante - Órgão ou entidade da administração pública tendo
participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos do
Decreto 7.892/13, faz adesão à ARP.
g) Cadastro de Reserva - Relação dos fornecedores que aceitaram reduzir seu
preço para os valores praticados pelo vencedor da licitação, que serão convocados
para contratar, em caso de exclusão do registro do Beneficiário.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços (ARP) é o registro de preços para
contratação futura do(s) produto(s)/serviço(s) abaixo especificado(s):

LOTE Ol/ ÚNICO
ESPECIFICAÇÃO
ITEM

1

2
3

Valor
unitário
RS

Valor global R$

3

13.236,60

39.709,80

3

1.750,00

5.250,00

1

1.640,00

1.640,00

Solução de captura e Quant.
transmissão ao vivo registrada
(streaming)
EQUIPAMENTO,
conforme
especificação
da
proposta.
INSTALAÇÃO
TREINAMENTO

VALOR TOTAL R$

46.599,80

Garantia: Garantia Técnica "on site" de 12 meses de duração.
TOTAL DO LOTE 1: : R$ 46.599,80.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 46.599,80 (Quarenta e seis mil, quinhentos e
noventa e nove reais e oitenta centavos).
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2.1.1 O prazo de entrega da solução será de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota de empenho.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO BENEFICIÁRIO DA ARP
3.1. A partir da assinatura da ARP o Beneficiário se obriga a atender aos pedidos
de fornecimento do Gerenciador e ao cumprimento de todas as condições
estabelecidas, sujeitando-o às penalidades cabíveis em caso de descumprimentos
das cláusulas deste instrumento.
3.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao Beneficiário do
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
4. CLÁUSULA QUARTA - DO CADASTRO DE RESERVA
4.1. Não há formação de Cadastro de Reserva.
5. CLÁUSULA QUINTA- DO ÓRGÃO GERENCIADOR
5.1. Na qualidade de órgão Gerenciador, incumbe ao Tribunal Regional do
Trabalho da 7a Região a prática de todos os atos de controle e administração
deste registro de preços, mormente o seguinte:
a) gerenciar a ARP;
b) conduzir eventuais negociações dos preços registrados;
c) aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento da ARP ou do
descumprimento das obrigações contratuais, garantida a ampla defesa e o
contraditório.
6. CLÁUSULA SEXTA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
6.1. Não há Órgãos Participantes desta Ata de Registro de Preços.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
7.1. Não será admitida a utilização desta ARP por outros órgãos ou
entidades da Administração Publica.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA ARP
8.1. O prazo de validade desta ata será de 12 (doze) meses, contados da assinatura
deste instrumento, vedada a prorrogação.
9. CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.
9.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores, nos seguintes casos:
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a) fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado;
b) força maior;
c) caso fortuito;
d) fato do príncipe.
9.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornarse superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar a redução de preços aos valores praticados no
mercado.
9.3.1. Se a negociação restar frustrada, o (s) fornecedor (es) será(ao) liberado (s) do
compromisso assumido, não lhes cabendo aplicação de penalidade.
9.3.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade, se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
9.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS
10.1. Os preços registrados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze)
meses.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM OS
FORNECEDORES
11.1. As contratações decorrentes desta ARP serão firmadas através da
MINUTA CONTRATUAL em anexo e estarão sujeitos à disciplina da Lei
8.666/93.
11.2. A prioridade na contratação será do fornecedor mais bem classificado
para o lote referente à cota reservada.
11.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste registro de
preços.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO
REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, quando:
12.1.1. Descumprir as condições desta ARP;
12.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
12.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
'•\ superior ao praticado no mercado;

^.
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12.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°.
8.666, de 1993, ou no art. 7° da Lei n°. 10.520, de 2002.
12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
12.2.1. por razão de interesse público; ou
12.2.2. a pedido do fornecedor.
12.3. Em qualquer das hipóteses acima, o Órgão Gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1. Esta Ata de Registro de Preços será publicada no DOU.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão resolvidos com base nas Leis 8.666/93 e 10.520/02,
Decreto 7.892/13 e demais normas aplicáveis à espécie.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Fortaleza/CE, com
exclusão de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios
oriundos do presente contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado assinam o
presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para que produza os
seus legais e jurídicos efeitos.

7a REGIÃO

ncTscoJose Pontes Ibiapma
Diretor-Geral
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Sócio
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o Proc. n. 2015.04.1.000016-0. oriundo do IP n. 003/201? - 14a DP.
conira THIAGO VINÍCIUS RODRIGUES FONSECA, natural de
Brasilia/DK nascido cm 11/06/1995. filho de Ana Carla Rodrigues
Fonseca, portador de CIRG n" 3.090.1)51 - SSP/DF. residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, no qual o réu foi CONDENADO como incurso no arl, 180. capul, do Código Penal. a
Ol(um) ano de reclusão em redime inicial aberto para o cumprimento
da pena. e a pena pecuniária de 10 (de/) dias-multa ã ra/ão de 1/30
(um trigésimo) do s.m. vigente ã época do faio. A pena privativa de
liberdade l'oi substituída por uma pena restritiva de direitos, conforme
sentença de 18/10/2016. E. como não lenha sido possíve! intimá-lo
pessoalmente, pelo presente edital o intima da mencionada sentença,
da qual poderá interpor, dentro do pra/o de (15 dias. a partir do
término do pra/o em questão, o recurso cabível, sob pena de passar
em julgado a referida sentença. Oulrossim. Ia/ saber que este Juí/o
silua-se no Ed. Fórum do Gama, Q. ()!. AE. Setor Norte. Gama/DF.
E para que chegue ao conhecimento de todos e do referido réu.
mandou passar ojireseme edital, que será afixado no local de costume
e publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta Cidade do
Gama/DF. 03/10/2016. Eu. . Rosemary R. dos Santos. Diretora de
Secretaria Substituta, o conferi e subscrevo-o por determinação do Dr.
Milton Eurinedes da Silva. Jui/ de Direito da Segunda Vara Criminal
do Gama/DF.
(com pra/o de 90 dias)
MILTON EURÍPEDES DA SILVA. MM Jui/ de Direito da
2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciaria de Gama. Disirito Fe' na forma da lei. ele. FAZ SABER a todos os que o presente
virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juí/o tramita
-. n. 20!-: OJ l mi 1500-7. oriundo do IP n. 37/2014 - 14a DP.
c.....ira LAERTH SOUSA TELES, natural de Brasília/DF, nascido em
ÍO/OMV79. filho de Odiran Ribeiro Teles e Maria de Lourdes Sousa
Teles, portador de CIRG n" 1.829.069 - SSP/DF. residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, no qual o réu foi CONDENADO como incurso no arl. 180. § P. e do arl. 163. eapui. ambos
do Código Penal, a reprimenda do dano foi fixada em 01(um.i mês de
detenção e a reprimenda da receptação qualificada em 03 (Ires) anos
de reclusão e IO (de/) dias-multa. eni regime inicial aberto para o cumprimento da pena. A pena privativa de liberdade foi siihMiuiKl.i
por pena restritiva de direitos, conforme sentença de 06/12/2016. E.
como não lenha sido possível intimá-lo pessoalmente, pelo presente
ediial o inlima da mencionada sentença, da qual poderá interpor,
dentro do pra/o de 05 dias, a partir do término do pra/o em questão,
o recurso cabível, sob pena de passar em julgado a referida sentença.
Oulrossim. (a/ saber que este Juí/o silua-se no F.d. Fórum do Gama,
Q. 01. AE, Selor Norte. Gama/DF. E para que chegue ao conhecimento de iodos e do referido réu, mandou passar o presente edital,
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da
Justiça. Dado e passado nesta Cidade do Gama/DF. 15/02/2017. Eu. .
Rosemary R. dos Santos. Diretora de Secretaria Substituía, o conferi
e subscrevo-o por determinação do Dr. Milton Eurinedes da Silva.
Jui/ de Direito da Segunda Vara Criminal do Gama/DF.
Jui/ de Direiio MILTON EURÍPEDES DA SILVA

CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANOÁ
VARAS CRIMINAIS
1 a VARA CRIMINAL
EDITAI, DE CITAÇÃO
(Com pra/o de 15 dias)
A Dra. ANA LETÍCIA MARTINS SANTINI. Juíza de Direito, na forma da lei. FAZ SABER a todos os que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por esle Juí/o se processa a
Acão Penal nn 2016.0X.1.006752-S. oriunda do Inquérito Policial n'1
1166/2016. instaurado pela SEXTA DELEGACIA DE POLICIA DO
PARANOÁ - 6DPDF em que é réu JEFFURSON IVALDINO ALVES DOS SANTOS M i i M k l o aos OÍ/09/W4X. cm Brasília/DF, filho
de GESSE FERREIRA DOS SANTOS e de SANDRA REGINA
ALVES LIMA . denunciado como incurso nas penas do arl. arl. 157,
§ 2°, Inc. II. do Código Penal e arl. 244-B. do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Diante da(s) tentaiiva(s) frustrada(s) dt citá-lo pesoalmenle. já que o acusado não foi encontrado no(s) entíereço(s)
onstante(s) dos autos, pelo presente edital - que tem o pra/o de I S
_]uin/e) dias -. fica o réu CITADO da presente acão penal que é
movida em seu desfavor, conforme denúncia já recebiea pelo MM.
Jui/ de Direito e cuja cópia ser-lhe-á entregue em momento oportuno,
bem como INTIMADO PARA APRESENTAR RESPOSTA ESCRITA, no pra/o de 10 (de/) dias. na forma do artigo 396 e seguintes do
CPP. Fica. ainda, o réu advertido de que. caso não compareça ou não
constitua um defensor, será determinada a suspensão do processo e do
pra/o prescricional. nos lermos do art. 366 cio CPP, podendo o Jui/
determinar ainda a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso. decretar prisão preventiva, nos moldes do an.
312, do referido diploma legal. E. para que chegue ao conhecimento
de todos e. noiadamente. do relendo acusado, mandou-se passar o
resente edital, que será afixado no local de costume na sede deste
jí/o e publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesLi cidade
do ParanoãVDF. aos 13 de fevereiro de 2017. às as 16h()l. Eu. LOU1SE SEBBA DA SILVA SERRA, Direlora de Secretaria, o subscre-

S

Diário Oficial da União çamemário: RS RS 77.141.57 para o «xeriício de 2017 e RS7.0] 1*7
para o exercício de 2018: e) vigência: 0;/02/20I7 à 3I/01/20H; f)
assinam em 30/01/2017 o Sr. Flavio Pire;. Ferreira Clenu-mino. pelo
Contraianle. e os Srs. Paulo Sérgio AIVÍS de Moraes e Yaeko Osavva
Chagas, pela Contratada.

de sua assinatura até. 12/08/2017.{T Termo Aditivo ao Contraio
n°.l9/l6). Assinam: Francisco José Pontes Ibiapina. Diretor-Cieral.
pelo TRT 7a, e Jean Carlos Sousa Alexandre, pela Contratada, em
09/02/17!

Contratada: TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.; a. espécie: I" TA ao contrato de empreitada por preço global para prestação de serviços de suporle técnico e manutenção correu vá e evolutiva do sistema de gesião de recursos humanos e folha de pagamemo do TRT da " Ia Região - Sisiema Ereon (Proc. 635347.2014.5.01.1000 SOF - IN); b) fund. legal: art. 38. p. único, da Lei
n" 8.666/93; c) ohjao: implementar desconto no valor mensal do
contraio, por tempo determinado t sem supressão de serviços, c
reajustar o valor contratual; d) valor: RS 17.817.78; e) vigência: de
03/08/2016, encerrando-se em 02/05/201 R: f) assinam em 07/02/2017
o Sr. Flavio Pires Ferreira Clementino. pelo Contraianle, e o Sr.
Maurício da Cosia Melo, pela Contratada

AVISO DE LICITAÇÃO
PRKOÃO ELETRÔNICO N" 7/17

DIVISÃO DE INSTRUÇÃO DE REAJUSTES
E PENALIDADES CONTRATUAIS
AVISO l)!-: PENALIOADt
O Tribuna] Regional do Trabalho da I a Reyião resohe aplicar
à empresa
MS
COMPATÍVEL LTDA-ME. CNPJ
05.302.414/0001-99, a penalidade de impedimento de licitar e coniralar com a União, com base no arl. 7° da Lei 10.520/02. pelo
período íle 0.1 Itrêsi meses, a coniar desla publicação. A penalidade é
resultado da apuração tle irreaularidades ocorridas no pregão eleirónico
n* 28/20! S. processo
at ministrai! vo
n" 4S2517.2016.5.01 1000 (SOF).
v RJ.
ereir
WILSON SILVA DE SÁ LEITÃO >
- Ovl: c * DÍKPC

Rio de .

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 4" REGIÃO
DIRKTORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Termo Aditivo Quarto ao Con rafo de locação de imóxe'
para funcionamento da Vara do Trab;.lho de Arroio Cirande. N". DO
CONTRATO 013/2011. LOCATÁRIO: Tribuna! Regional do Trabalho da 4a. Região.'LOCADORA: 1/aM Macksoud da Conceição
Muller. RESUMO DO OBJETO: Prorrog.ição río pra/o de vigem ia
por mais 12 meses, a coniar de Ol/02í20P e definição do período «Je
reajusle. N° DA LICITAÇÃO: Compra Direia 0118/11-4. N" DO
PROCESSO: 0000536-92.2011.5.04.0000. FUNDAMENTO LECAL:
Lei n" 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 23/01/2017. ASSINAM:
Dês. João Pedro Silveslrin, pelo locatário, c Sra. I/abel MacksouJ -;la
Conceição Muller. nela locadora.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONtCO N- 1 53/2016
O Pregoeiro do TRT da 4= Região, designado pela Ponar;a n"
2.4.U. de 10/05/2016. comunica aos interessados que foi homr.lo;«i':!o
o Pregão Ektrónico n" 53/2016, relativo à aquisição de mouigera<lores, incluindo instalação, treinamento, garantia e manutenção preventiva pelo período de 5 anos, sem declaração de vencedor, haja
vista a ausência de proposia accila e habilitada.

O Tribunal Regional do Trabalho da T Região reali/ará
pregão elelrônico para contratação de empresa especiali/ada para
prestação de serviço de recarga em extintores deste Regional, em
conformidade com a N li R 12962 e as Portarias 206/11 e 412/11 do
INMETRO, A sessão pública terá início às 10 horas do dia
07/03/2017, horário de Brasília, na internet, no sítio \v\vw_liciiacoese.com.hr. íntegra do editai disponível neste sítio e na homepage
wv-w.lri7.jus.br - l i n k : Acesso à Informação/Comas Públicas/Licitacío/Pregão Elelrônico.
l-.Mliite/a-Cfc. l .S do U-viTcir-,'' de 20 i V
RENATA MARTINS DAMASCENO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 9" REGIÃO
KXTR \n>S DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: l" Termo Aditivo ao Contrato n" 77/2016. Locador: Fábio
Lui/ Gm - CPF 029.7S6.399-OS. Locatários: Tribunal Regional do
Tn.balho da 9' Região - CNPJ 03.141.166/0001-16 e Município de
Campo Largo - CNP.! 76.105.6IS/0001-XS. Ohjcto: Inclusão do Município de Campo Largo como pane locatária do contraio de locação
77/2016. na condição de mero parceiro financeiro no período de
1/1/2017 a 1/4/2017, no \alor de RS 3.000.00/mês. Data da assinatura: 10/2/2017. Vinculação: Processo de Dispensa de Licitação
PR 064/2016. Processo Geral n" 998/2016. Fundamento legal: Lei
K.666/1993. art. 5tt. I. Signatários: Patrícia Aimee Bruel António Onlenadora da Despesa do TRT da 9a Região, c Marcelo Fabiano
Puppi. Prefeito de Campo Largo."Loc:idores. e Fábio Lui/ Ciin. Locatário,
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n" -1/2016. Contratante:
TRT da 9* Região. Contratada: Tecntsys Informática e Assessoría
Empresarial Lida. - CNPJ 26.990.812/0001-15. Objeto: prorrogação
da vigência por 12 meses contados de l/Z/201"; redução do valor
mensal pago pelo Contratante à Contratada em 10.55r/f. Novo valor
mensal: RS 13.796,5'). Data da assinatura: 23/1/2017. Dotação Orçamentaria: Programa de Trabalho 107700 - Apreciação de Causas na
Justiça do Trabalho; Nalure/a: 3.3.90.39.00. Ano: 2017. Vinculação:
Processo Carona n° IS/2015 (Processo Geral 1279/2015). Signatários:
Flávta Crisliane Magalhães Lorusso. Ordenadora da Despesa em
exercício, pelo Contratante, e Cíiovanni Coelho da Silva, Sócio-Administrador, pela Contratada.
UESf LIADO Í>K HABILITAÇÃO
, CONCORRÊNCIA N f 4/2016
A Comissão de Licitações do Tribuna) Regional do Trabalho
da 9a Região torna público o resultado de julgamento da fase de
habilitação referente à licitação Concorrência n." 04/2016. que tem
por objeto a construção do imóvel, para o Fórum Trabalhista de
Apucarana/PR. De acordo com os argumentos expostos no Relatório
de Julgamento da fase ík- habilitação, a Comissão julga esia fase da
seguinte forma:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 7a REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE R E U I S I R O DK PREÇOS

TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO
DA Ia REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Espécie: ARP 1)/17. PE 46/16. Proc. í.029/15. Fornecedor: INFRA
Experts
Tecnologia
e
Comercie
EIRELI
EPP.
CNPJ:
10.243.445/0001 -56.ObjVlo: Registro du preços p/ aquisições futuras
(solução de captura e transmissão ao vivo -sireaniinji-). Lote 01Unico. Valor lotai: RS 46.599.f40. Vigèiuia: 12 irieses. hnnd.imenio
legal: Leis 10.520/02 e ff.666/93 e Decretos 5.450/05 e 7.S92/13.
Signatários:
Francisco José Pomes IHíipina. Diretor-Cíeral, pelo
TRT73. e Otávio Bruno Melo Fantoni.pcía fornecedora, em 10/02/17.
A íntegra da Ala enconlra-se disponível no site deste TRT:
htip://vv ww.tri7.jus.br.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: OI MÓVEL S/A; a) espécie: T TA ao contrato de empreitada por preço global para prestação de serviços, por meio de
SRP. de miernet móvel banda laraa para acessos móveis
(Proc. 27431.2014.5.01.1000 - SOF): b) fund. legal: cláusulas 4a c 9' do pacto
inicial; c) objeto: prorrogar o pra/o de vigência contratual, com possibilidade de rescisão antecipada, ficando resguardado o direito da
Contratada de pleilear reajusle a partir de 02/2017; d) impacto or-

Contratada:
Consirulora
Evolui vá
LTDA-ME.
CNPJ
11.102.201/0001-16. PE n" 32/lft. Proc. 1.001/2016. Objeto: Fica
acrescido o subilem 6.1.1 ao item 6.1 ds Clausula 6a. que irala do
Pra/o de execução e Horário dos serviços:fica prorrogado por mais 60
dias o pra/o de execução, encerrando-se em 14/04/17 e Alteração ,jo
ilem ]4.1 da Cláusula 14a. que trata da vidência do Contrato: da dnta

Juí/a de Direito ANA LETÍCIA MARTINS
SANTINI

N" 34. quinta-feira. 16 de fevereiro de 2017

Esle documento pode ser verificado no endereço elelrõnicc http://wwu.in.gov.bi/auienlicidade.liiml,
pelo código (X1032017021600I20

Documenio as-

rnsini!i>i;i P;an^n:v> I,"l DA bPP
S F.nmínhiina A Consfucões ITDÃ

Os autos do supracitado procedimento liciialório encontramse na Secretaria de Licitações e Contratos do TRT da 9° Região.
Avenida Vicente Machado n" 147, 10" andar. Centro. Curitíba-PR..à
disposição dos proponentes e íle qualquer cidadão, para que dele
possam ler visia franqueada, no horário das !1 ;'is 17 horas, de sejiunda a sexla-feira.

digitalmenle conforme MP n" 2.200-2 de 24/08/2001, que insiiu
InfraL-sirutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Br:

