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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24& REGIAO

Processo TRT n.D 3.80712007
Pregao Eletronico n° 3112007

ATA DE REGISTRO DE PREC;OS N° 030/2007

Aos vinte e nove dias do mes de novembro do ano de 2007, 0 Tribunal Regional do

Trabalho da 248 Regiao efetua 0 Registro de Pre<;os para a aquisicao de equipamentos de

informatica, conforme abaixo discriminado, de acordo com 0 resultado do Pregao EletrOnico no
31/2007.

0 presente Registro de Pre<;os tera a Yigencia de 12 (doze) meses.

EMPRESA VENCEDORA: AIDC TECNOLOGIA L TDA.

CNPJ N°: 07.500.596/0001-38

Endere9Q: Rua' Oswaldo Cruz n° 567 -Varginha

Itajuba/MG -CEP: 37501-168

I Telefone: (11) 3030-9445 ramal 619II 

e-mail: car1os@intelWaydobrasil.com.br

Representante Legal: Rubens Benolo Marques

I CPF no 094.438.468-45 -RG nO 17.386.370-X SSP/SP

LOTE 03
I

, MARCA/ a VALOR
ITEM QUANT. UNID. MODELO ESPECIFICAC~O REGISTRADO

I

'mpressora de etiquetas

conforme as especifica90es

constantes do Anexo I do
Edital do Preg3o Eletronico
no. 31/2007, e da pro posta
da CONTRA T ADA.

IntermedPC4

Os equipamentos deverao ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias

consecutivos, a contar do recebimento da nota de empenho, no horario das a8h as 18h, em dias

uteis da Justiga do Trabalho, no Almoxarifado do TRT/243 Regiao, localizado a Rua Rui Barbosa

no 1.535, em Campo Grande/MS, telefone (Oxx67) 3316-1826/1830.

Os equipamentos ser~o recebidos provisoriamente. Somente ap6s a velificac;.ao do

enquadramento nas especifica!;:Oes definidas na proposta da contratada, bem como a realizar;:Ao de

testes, dar-se-a 0 recebimento definitivo pela ComissAo de Recebimento Definitivo de Material, no

prazo m8x:imo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento provis6lio, podendo ser recusados, no

~
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todo ou em parte, devendo a contratada efetuar sua substituiyAO, sem prejulzo do prazo estabelecido
para a entrega, bem como das demais sangOes legais cablveis previstas nos subitens 23.3 e
seguintes do Edital do Pregio Eletr~nico n° 31/2007.

Os equipamentos deverao ser entregues na totalidade dos itens constantes da nota

de empenho, salvo nos casos de superveniancia de Jato excepcional ou imprevislvel, alhelo a

vontade da contratada, solidamente justlficado, e demonstrada, por meio de documentos

comprobat6rios habeis, a causalidade entre 0 tato alegado e a impossibilidade de cumprimento do

estabelecido neste item.

A entrega dos equipamentos esta condicionada as exig~ncias do item 21 do Edital do
PregAo EletrOnico n° 31/2007.

0 prazo de garantia dos equipamentos, sem qualquer 6nus adicional para 0
CONTRATANTE, sera de 12 (doze) meses, contados de efetiva aceita~Ao dos mesmos. A
garantia ora prevista inclui a substituicAo de peyas novas e sem usa e a mao-de-obra respectlva.

0 servi~ de assist~ncia tecnica. na modalidade .on-site", durante todo 0 periodo de
garantia ofertado, devera ser prestado de modo a remover os defeitos apresentados pelo
equipamento, compreendendo, nesse caso, a substituicao de pecas. ajustes, reparos e correQOes
necessarias, de acoma com as normas tecnicas especiflcas. a tim de manter os equipamentos em
perfeltas condi~es de usa, sem qualquer onus adiclonal para 0 TRT da 248 RegiAo.

Entende-se par on site os servlyos prestados denim das dependencias do TRT da

248 Regiao ou a rem~o e a devoluyao do equipamento. sem qualquer 6nus 80 TRT, quando se fizer

necess~rio.

A contratada obriga-se a indicar empress prestadora de assist6ncia t6cnica
autorizada local, com enderec;o. telefone, fax, conta de e-mail e serviyo ern pagina na Internet (se
houver), para que sejam registradas as chamadas para a manutenf;Ao dos equipamentos.

"'-
Os p~s ofertados serAo flXos e irreajustaveis. Os valores constantes nesta Ata

admitem revisAo na forma disciplinada no Decreto nO 3.931/2001.

A presente Ata podera sofrer alteral;Oes. obedecidas as dlsposit;6es contidas no
artigo 65 da Lei no 8.666/93.

As aquisi~Oes obedecerao a conveni~ncia e as necessidades do TRT da 248 RegiAo.
A exist~ncia dos precos registrados na presente Ata nAo obriga 0 TRT da 248 ReglAo a flrrnar as
contratac;6es que deles poderao advir, facuitando-ihe a realiZac;ao de licit8<;AO especifica para a

aquisicao pretendida, sendo, porem. assegurado ao beneficia no do registro a prefe~ncia de
fomecimento em igualdade de cOndiyOes.

OrgAos e entidades que nAo par1iciparam do registro de preyos pooerAo fazer uso
desta Ata. manlfestando interesse ao TRT da 248 RegiAo para que este indique os possiveis
fomecedores e os respectivos pre90s a serem pratlcados, obedecida a omem de classlficsyAo.
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@ fomecedor tera seu Registro de Prer;:os cancelado quando:

I. descumprir as condir;:Oes estabelecidas nesta Ata de Registro de Pre90s;

.nao efetuar 0 recebimento da nota de empenho no prazo estabelecido pelo

TRT da 248 Regi~o. sem justificativa aceitaveJ;

.nao aceitar reduzir 0 seu pre90 registrado, na hip6tese de este se tamar
superior aqueles praticados no mercado;

.em qualquer hip6tese de inexecuc;8o total ou parcial da contratacao

decorrente do Registro de Pre~os:

I. em razao de interesse publico.
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0 cancelamento de reg ist ro, nas hlpOteses previstas, assegurados 0 contradit6rio e a
ampls defesa, sera formalizado por despacho dB autoridade competente do TRT da 248 RegiAo,
observando-se 0 seguinte:

.a defesa devera ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias ldeis. contados
da data do reoeblmento da notificar;ao de cancelamento de pre~o;

.esgotado 0 prazo para a apresentacao da defesa, e mantendo-se silente 0
fornecedor.o pre9Q registrado sera considerado cancelado, sem prejuizo de aplicac;ao daB sanc;oes
previstas no Edltal do pregao Eletr6nico n° 31/2007;

.a autondade competente do TRT da 248 ReglAo apreclara as razOes de
defesa e decidlra, motlvadamente. pelo cancelamento do prec;o, com a liberacao do fomecedor ou
com as conseqQ&ncias dele advindas:

.na hip6tese de 0 fomecedor estar em lugar incerto ou nao sabido, a
comunica~o sera feita mediante publica~o no Diano Oficial da UniAo, por uma unlca vez, sem
prejuizo da Imputacao das sanc;Oes cabiveis.

0 fomecedor podera solicitar 0 cancelamento do S8U registro de prevo, na o~ncia
de feto superveniente que venha comprometer a perfeita execu~o co ntratua I, decorrente de caso
fortuito ou de f~ major, devidamente comprovados.

Awara como gerenciador desta Ata de Registro de Prec;os 0 Servic;o de Material e
PatrimOnio do TRT dB 248 RegiAo. e para 0 Bcompanhamento e a flscallzacAo das aquisi~6es a
serem realizadas, fica design ado. nos termos do artigo 67. da Lei nG. 8.666/93, 0 Diretor da
Secretarla de Informatica do TRT do 248 RegiAo 9, como auxiliar. 0 Chefe da Seolo de Apoio 80
Usu4rio.

0 iRT dB 248 Regiao procedera a divulgal;Ao desta Ata e mantera a atualizacAo
constante dos preQOs regist~s e demais condi~es a ela inerentes por meio de sua pagina
eletrOnica oficial, no seguinte end~e~o: www.trt24.gov.br.
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Diretor~ral ~ CoordenaGAo Administrativa
Tribunal Regional do Trabalho da 24B Regiao


