
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIÃO

Santos Dumont, 3384 - Bairro Aldeota - CEP 60.150-163 - Fortaleza-CE
www.tn7.jus.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N° 17/2017
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2016

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° 2028/2016,

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 os LOTES do
certame licitatório em referência:

Fornecedor

CNPJ
Representante
lê gal /I dentif icação

Endereço

CEP
Telefone
Email

N MAY ARA DO CARMO OLIVEIRA -ME

19.295.403/0001-33
Najara Mayara do Carmo de Oliveira
RG: 2006009224467/SSP/CE
CPF: 053.772.533-45

Cargo: Titular

RUA N (LOTE PARQUE MONTENEGRO II), N° 244 A -
PREFEITO JOSÉ WALTER - FORTALEZA/CE
60.751-500
(85)3473.0134- (85)98883.1334
comercial.docarmol23@hotmail.com

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.

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 eletrônico
mencionado no preâmbulo deste instrumento.



c) Beneficiário da ÂRP - 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 que, não 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
aquisições futuras dos produtos abaixo especificados:

ITEM

1

2

3

ESPECIFICAÇÃO

Caixa tipo arquivo, em papelão
reciclado resistente, (papelão ondulado
onda simples)) com no mínimo 2mm
de espessura, medindo 13,5cm de
largura x 25cm de altura x 36 cm de
comprimento, cor parda, com 03
painéis impressos que permitam a
identificação dos documentos. Marca:
CARSTERD
Caixa resistente para transporte de
material pesado em papelão reciclado,
parede dupla, medindo 38cm de
largura x 3 8 cm de comprimento x
55cm de altura, grampeada nas
laterais, cor parda. Obs.: as abas
internas devem se unir para
proporcionar o fechamento total da
caixa. Marca: CARSTERD
Caixa resistente para transporte de
material pesado em papelão reciclado,
parede dupla, medindo 40cm de
largura x 40cm de comprimento x
óOcm de altura, grampeada nas
laterais, cor parda. Obs.: as abas
internas devem se unir para
proporcionar o fechamento total da
caixa. Marca: CARSTERD

LOTE 2

UNIDADE

uma

uma

uma

Pedido
Mínimo

1500

100

100

Quant.
Registrada

15.000

1.000

1.000

Valor
Unitário

(R$) .

2,09

7,30

8,40

Valor
Total
(R$)

31.350,00

7.300,00

8.400,00



4

Caixa ripo arquivo, em papelão
reciclado resistente (papelão ondulado
onda simples), com no mínimo 2 mm
de espessura, medindo 19cm de
largura x 31 cm de altura x 45 cm de
comprimento, cor parda, com 03
painéis impressos que permitam a
identificação dos documentos. Marca:
CARSTERD

uma 200 2.000 3,05

VALOR TOTAL DO LOTE 2 (R$)

6.100,00

53.150,00

TOTAL DO LOTE 2: R$ 53.150,00 (cento e cinquenta mil reais).

LOTE 4

ITEM

1

2

3

4

5

ESPECIFICAÇÃO

Enxada para jardim, em aço carbono
com no mínimo 2mm de espessura,
pintura eletrostática a pó na cor preta,
com cabo em madeira. Largura da
enxada: 19s5cm. Comprimento da
enxada: 26cm incluindo olho para o
cabo. Cabo de madeira: de 140 a
160cm. As medidas podem variar 5%.
Marca: TRAMONTINA
Facão para mato (serviços de
jardinagem), com lâmina de 14", em
aço carbono, com cabo de madeira ou
polipropileno. Marca: TRAMONTINA

Tesoura para cortar grama, 12", em
lâmina reta de aço carbono e cabo de
madeira. Marca: TRAMONTINA
Vassoura tipo garfo, para jardim com
cabo de madeira, com 22 palhetas
chatas em aço, com regulagem de
abertura. Cabo de madeira: 120 a 140
cm. Marca: TRAMONTINA
Pá para jardim, de bico pequeno, em
aço carbono, com cabo de madeira e
alça de apoio em termoplástico.
Medida total inclusive cabo e alça de
apoio: 68cm. As medidas podem
variar 5%. Marca: TRAMONTINA

UNIDADE

uma

um

uma

uma

uma

Pedido
Mínimo

2

2

2

2

2

Quant.
Registrada

12

12

12

12

12

Valor
Unitário

(R$)

33,50

16,00

20,00

20,00

23,00

VALOR TOTAL DO LOTE 4 (R$)

Valor
Total
(R$) í

402,00

192,00

240,00

240,00

276,00

1.350,00

TOTAL DO LOTE 4: R$ 1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais).



LOTE 7

ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO

Fita plástica confeccionada em
poliestireno, com faixas intercaladas, nas
cores preto e amarelo, utilizada para
sinalização e demarcação, medindo
70mmX200m. Marca ADELBRÁS

UNIDADE

Rolo

Pedido
Mínimo

5

1 Quant.
Registrada

30

Valor
Unitário

(R$)

16,94

VALOR TOTAL DO LOTE 7 (R$)

Valor
Total
(R$)

508,20

508,20

TOTAL DO LOTE 7: R$ 508,20 (Quinhentos e oito reais e vinte centavos).

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 55.008,20 (Cinquenta e cinco mil e oito reais e vinte
centavos).

2.1.1 O prazo de entrega dos produtos ora registrados 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 SÉTIMA - DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

6.1. Durante a vigência do registro de preços, esta ARP poderá ser utilizada, por qualquer
órgão da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatóno,
mediante anuência do Órgão Gerenciador, que indicará os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

6.2. Caberá ao Beneficiário, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.



6.3. As aquisições adicionais a que se referem à cláusula acima, não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados nesta ARP.

6.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta ata para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.

6.5. Ao Órgão Não Participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

7. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA ARP

7.1. O prazo de validade desta ata será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste
instrumento, vedada a prorrogação.

8. CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. E 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.

8.2. 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:

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.

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor (es) para
negociar a redução de preços aos valores praticados no mercado.

8.3.1. Se a negociação restar frustrada, o(s) fornecedor (e s) será(ao) liberado(s) do
compromisso assumido, não lhes cabendo aplicação de penalidade.

8.3.2. 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.



8.3.3. 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.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

9.1. Os preços registrados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM OS
FORNECEDORES

10.1. As contratações decorrentes desta ARP serão formalizadas através da NOTA DE
EMPENHO emitida em favor do fornecedor e estarão sujeitos à disciplina da Lei 8.666/93.

10.2. As condições a serem praticadas nas futuras contratações serão as constantes do edital
do pregão eletrônico referido no preâmbulo deste instrumento, da proposta apresentada
que integram este instrumento independentemente de transcrição.

10.3. O contrato poderá sofrer alterações observado o disposto no artigo 65 da Lei n°
8.666/93.

10.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste registro de preços.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
DE PREÇOS

11.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, quando:

11.1.1. Descumprir as condições desta ARP;

11.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

11.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior ao
praticado no mercado;

11.1.4. 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.

11.2. 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:

11.2.1. por razão de interesse público; ou

11.2.2. a pedido do fornecedor.

11.3. Em qualquer das hipóteses acima, o Órgão Gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. Esta Ata de Registro de Preços será publicada no DOU.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

13.1. 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.



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

14.1. 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.

Fortaleza,UOde A&Rl L de 2017.

Francisco José Pontes Ibiapina

Diretor Geral

N MAYARA DO CARMO OLIVEIRA - ME

â
Najara Mayara do Carmo de Oliveira

Titular da empresa
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 6ª REGIÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa ce-
lebrado entre a Prefeitura Municipal de Gravatá/PE e o TRT da 6ª
Região. Protocolo TRT6 n.º 398/2016. Objeto: disciplinamento da
cooperação técnica e administrativa entre os Convenentes, com vistas
à cessão de servidores integrantes do quadro funcional do cedente.
Vigência: 60(sessenta) meses a contar da assinatura. Fundamento le-
gal: Lei nº. 8.666/93. Data da Assinatura: 03/04/2017. Assinam o
Convênio, pelo TRT6, o Exmo. Desembargador Presidente, Sr. Ivan
de Souza Valença Alves e, pelo Município, o Exmo. Prefeito, Sr.
Joaquim Neto de Andrade Silva.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2017 UASG 080006

Nº Processo: 016/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
material de consumo. Total de Itens Licitados: 00020. Edital:
06/04/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Cais do Apolo Nº 739,
Bairro do Recife, Recife/pe. RECIFE - PE ou www.comprasgover-
namentais.gov.br/edital/080006-05-11-2017. Entrega das Propostas: a
partir de 06/04/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 26/04/2017 às 10h00 no site www.compras-
n e t . g o v. b r.

AURELAIDE DE SOUZA NASCIMENTO MENEZES
Pregoeira

(SIDEC - 05/04/2017) 080006-00001-2017NE000026

PREGÃO Nº 12/2017 - UASG 080006

Nº Processo: 146/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de re-
cuperação da passarela que liga os edifícios sede e Anexo I do TRT
da 6ª Região. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 06/04/2017 de
08h00 às 17h00. Endereço: Cais do Apolo Nº 739, Bairro do Recife,
Recife/pe. RECIFE - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/080006-05-12-2017. Entrega das Propostas: a partir de 06/04/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
26/04/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

(SIDEC - 05/04/2017) 080006-00001-2017NE000026

D I R E TO R I A - G E R A L

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico TRT6 nº Pr-e-048/16
(Proc. Originário TRT6 nº 128/2016)

O TRT - 6a Região torna público o Registro de Preços,
referente à Ata de Registro de Preços n° 020/2017 para eventual
contratação dos serviços de filmagem de eventos para Escola Judicial,
conforme especificações, quantitativos e preços constantes no en-
dereço eletrônico do TRT 6ª Região <http://www.trt6.jus.br/por-
tal/transparencia/contas-publicas>. Valor global registrado e empresa
vencedora: R$ 53.950,00 - USINA DE FILMES LTDA - ME (CNPJ:
10.229.491/0001-09); vigência: 03/04/2017 a 02/04/2018.

WLADEMIR DE SOUZA ROLIM
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 7ª REGIÃO

EDITAL Nº 4, DE 5 DE ABRIL DE 2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-
BALHO DA 7ª REGIÃO, Desembargadora Maria José Girão, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que este
Tribunal Regional não possui vagas disponíveis para o 1º Concurso
Público Nacional Unificado para ingresso na Carreira da Magistratura
do Trabalho; CONSIDERANDO a disciplina do art. 13 da Resolução
n.º 182, de 24 de fevereiro de 2007, do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho, resolve:

Tornar público o EDITAL DE ABERTURA DE PROCE-
DIMENTO DE REMOÇÃO VISANDO AO APROVEITAMENTO
FUTURO para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região.

1 - DOS CARGOS
O procedimento de remoção observará os critérios estabe-

lecidos na Resolução n.º 182, de 24 de fevereiro de 2007, do Con-
selho Superior da Justiça do Trabalho, e destina-se ao provimento
futuro de cargo(s) de Juiz do Trabalho Substituto no âmbito deste
Tribunal Regional, considerando-se a situação excepcional e tran-
sitória prevista no art. 13 da mencionado Resolução.

2 - DA INSCRIÇÃO
No prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste

Edital no Diário Oficial da União, o interessado deverá formular
pedido de remoção à Presidência do Tribunal, Av. Santos Dumont,
3384 - Aldeota, CEP: 60.150-162, Fortaleza/Ce, diretamente ou por
meio de SEDEX, instruído com certidão do Tribunal de origem de
comunicação de seu interesse em remoção futura para este Tribunal e
de sua posição de antiguidade na carreira, sob pena de indeferimento
da inscrição.

3 - DO PROCEDIMENTO
3.1 - Vencido o prazo do edital, este Tribunal Regional in-

formará à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados do Trabalho (ENAMAT) a relação dos inscritos para re-
moção futura, visando à formação do cadastro de interessados.

3.2 - Ao tempo do surgimento da vaga, a ENAMAT in-
formará a este Tribunal Regional do Trabalho a relação dos can-
didatos aptos à remoção, observando-se o critério de antiguidade na
carreira.

3.3 - Após a informação prestada pela ENAMAT, terá início
o procedimento de remoção, por meio de edital específico, no qual se
explicitará o trâmite, o prazo e os documentos exigidos pelo art. 12
da Resolução n.º 182, de 24 de fevereiro de 2007, do CSJT e outros
que este Tribunal Regional entender pertinentes para a aceitação do
magistrado inscrito.

3.4 - Apenas os juízes inscritos e que participarem do ca-
dastro administrado pela ENAMAT poderão concorrer à remoção nas
vagas que surgirem, mantendo-se a lista até o julgamento do pedido
de remoção do último inscrito no cadastro de interessados.

4 - DA PUBLICIDADE
O resultado final do presente procedimento será publicado no

Diário Oficial da União, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
e no sítio eletrônico do TRT da 7ª Região. E, para que chegue ao
conhecimento dos interessados, é passado o presente Edital, publicado
pelos e nos mesmos meios indicados acima.

MARIA JOSÉ GIRÃO

D I R E TO R I A - G E R A L
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ARP 17/17, PE 52/16. Proc. 2028/16. Fornecedor: N Mayara
do Carmo de Oliveira-ME. CNPJ: 19.295.403/0001-33. Objeto: Re-
gistro de Preços para aquisições futuras dos produtos desta ATA.
Lotes 2, 4 e 7. Valor Total da Ata: R$55.008,20. Vigência: 12 meses
a contar da assinatura. Fund. legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02, De-
creto 7.892/13 e Decreto Regulamentar 5.450/05. Signatários: Fran-
cisco José Pontes Ibiapina, Diretor-Geral pelo TRT7ª, e Najara Maya-
ra do Carmo de Oliveira, pela fornecedora, em 03/04/17. A íntegra da
Ata encontra-se disponível no site deste TRT: http://www.trt7.jus.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: ASCOT Telecomunicações LTDA - EPP. CNPJ:
74.428.657/0001-90. Proc. 1432/15. Objeto: Inclusão do subitem
7.1.2 ao item 7.1 da Cláusula Sétima, que trata da vigência e da
prorrogação do contrato, iniciando-se em 12.05.2017, para finalizar-se
em 12.05.2018. 2017NE00536 e 2017NE000039. (2º Termo Aditivo
ao Contr. 18/2015). Signatários: Francisco José Pontes Ibiapina, Di-
retor-Geral, pelo TRT 7ª Região, e Viviane Rose Novo Trindade dos
Santos, pela Contratada, em 24/03/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/17

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região realizará
pregão eletrônico visando ao registro de preços para futuras con-
tratações de serviços de divulgação em placas tipo outdoors padrão e
serviços de busdoor e adesivação no vidro traseiro de ônibus. A
sessão pública terá início às 10 horas do dia 26/04/2017, horário de
Brasília, na internet, no sítio www.licitacoes-e.com.br. Íntegra do edi-
tal disponível neste sítio e na homepage www.trt7.jus.br - link: Aces-
so à Informação/Contas Públicas/Licitação/Pregão Eletrônico.

Fortaleza, 5 de abril de 2017.
LUCIANA ANDREAZZA

Pregoeira

SETOR DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017

Processo no- 52/20017.
O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região torna público

o resultado de julgamento de habilitação referente à Tomada de Pre-
ços em epígrafe, visando à contratação de empresa especializada, em
regime de empreitada por preço global, para executar as obras de
ampliação e reforma do Fórum Trabalhista do Município de Ma-
racanaú, Estado do Ceará. Foram habilitadas as empresas: 1) ALVES
FREITAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 2)
CONSTRACT CONSTRUÇÕES LTDA-ME; 3) J. R. ENGENHA-
RIA LTDA-EPP; 4) MPI CONSTRUÇÕES LTDA; e 5) NOVEX
CONSTRUÇÕES LTDA-ME. Inabilitada a empresa KAPHLI EM-
PREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP, não atendimento aos
requisitos de qualificação técnica (subitem 5.7.2 do edital).

Fortaleza, 5 de abril de 2017.
CÉLIO RICARDO LIMA MAIA

Presidente da Comissão Especial de Licitações

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 8ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 4/2017

Espécie: Termo de Rescisão do Contrato TRT nº 065/2015; Partes:
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e Ese Segurança Privada
Ltda; Objeto: Rescisão unilateral do Contrato TRT8 n. 065/2015, a
partir de 11/04/2017; Processo TRT nº 542/2017; Assinatura: 03 de
abril de 2017; pelo Tribunal: A Exma. Sra. Sulamir Palmeira Mo-
nassa de Almeida, Desembargadora Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

S E C R E TA R I A

EXTRATO DO CONTRATO No- 12/2017

PARTES: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e a empresa
Detronix Indústria Eletrônica Ltda, CNPJ:07.404.500/0001-38; OB-
JETO: fornecimento de 4 (quatro) detectores de metais, incluindo
garantia; PROCESSO PROAD TRT8 nº:506/2017; VALOR TOTAL:
R$24.960,00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais); VI-
GENCIA: contados da assinatura do contrato e encerramento com o
término do prazo de garantia; FUNDAMENTO LEGAL: Coparti-
cipação ao Pregão Eletrônico nº 60/2016 - ARP nº 04/2017, ge-
renciada pelo TRT da 4ª Região; DATA DE ASSINATURA: 28 de
março de 2017; pelo Tribunal, o Sr. George Rocha Pitman Junior,
Diretor-Geral e, o Sr. Jordani Lovera, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 9ª REGIÃO

DIREÇÃO-GERAL
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS

E CONTRATOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2014. Contratante:
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Contratada: Brisartec
Comércio e Manutenção de Refrigeração Ltda. - CNPJ
04.212.603/0001-08. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses
contados de 11/04/2017 com reajuste dos preços pelo IGP-DI
(5,99%). Valor anual estimado: R$ 477.093,33. Data da assinatura:
24/03/2017. Fundamento legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/1993,
artigo 2º, §3º da Lei 10.520/2002 e cláusulas 13 e 14 do referido
contrato. Vinculação: Pregão nº 1/2014, Processo Geral nº 2/2014.
Signatários: Patrícia Aimée Bruel Antonio, Ordenadora da Despesa,
pelo Contratante, e Walcir José Boscato, Sócio Gerente, pela Con-
tratada.

Espécie: Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2013. Con-
tratante: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - CNPJ
03.141.166/0001-16. Contratada: Grabin Obras e Serviços Urbanos -
Eireli EPP, CNPJ nº 08.058.662/0001-24. Objeto: acréscimo de um

posto de servente (40 horas/semana) e a concomitante supressão de
um posto de servente (30 horas/semana) em Rolândia/PR a partir de
23/03/2017, e ainda o acréscimo de um posto de servente (40 ho-
ras/semana) e a concomitante supressão de um posto de servente (30
horas/semana) em Bandeirantes/PR a partir de 01/04/2017. Data da
assinatura: 22/03/2017. Novo valor mensal: R$ 90.425,70. Funda-
mento legal: art. 65, inciso I, alínea "b" e §1º da Lei 8.666/1993.
Vinculação: Pregão 72/2012, Processo Geral 920/2012. Signatários:
Patrícia Aimée Bruel Antonio, Ordenadora da Despesa, pelo Con-
tratante, e Lucélia Patrícia de Moraes Grabin, Sócia-Administradora,
pela Contratada.

Espécie: Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2013.
Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Contratada:
Grabin Obras e Serviços Urbanos - Eireli EPP - CNPJ
08.058.662/0001-24. Objeto: prorrogar a vigência contratual por 12
meses contados de 22/04/2017 com reajuste dos preços pelo IGP-DI
- 11,248% aplicado sobre o módulo IV - insumos. Data da assinatura:
30/03/2017. Novo valor mensal: R$ 61.772,13. Fundamento legal: art.
57, inciso II da Lei 8.666/1993, art. 2º, §3º da Lei 10520/2002 e nas
cláusulas 20 e 23 do mencionado contrato. Vinculação: Pregão
72/2012, Processo Geral 920/2012. Signatários: Patrícia Aimée Bruel
Antonio, Ordenadora da Despesa, pelo Contratante, e Lucélia Patrícia
de Moraes Grabin, Sócia-Proprietária, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 10ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 16.0.000000902-8. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº
152/2014. Partes: TRT da 10ª Região e Centro Oeste Prestadora de
Serviço de Desinsetização Ltda ME. Objeto: prorrogação do prazo de
vigência do contrato originário para o período de 22/08/2017 a
21/08/2018. Fundamentação: art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cobertura
orçamentária: Elemento de Despesa 33.90.39.16. Programa de Tra-
balho: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho. Assinatura:
04/04/2017. Pelo TRT da 10.ª Região: Gilvan Silva Pereira Ramos -
Secretário de Administração. Pela Contratada: Romulo Gomes de

Almeida- Representante Legal.


