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2011NE0070de13/01/11.Consercar Ltda Obj. Fornec. de óleos e adi-
tivos peças e aces. p/ veículos do TRT7.Vl.1.500,00.Pre-
gão.Proc.20.476/06-0

2011NE0071de13/01/11.consercar peças e serv. Ltda.Obj.Manut. nos
veículos do TRT7.Vl.570,00.Pregão.Proc.20.476/06-0.

2011NE0072de13/01/11.Transport. Gonçalves Ltda ME.Obj.Serviço
de transporte de carga entre os prédios do TRT7, p/ as Varas Tra-
balhistas do interior do Estado.Vl.2.665,65.Pregão.Proc.34.754/09-2

2011NE0073de13/01/11.Prodonto Comercio Ltda. Obj.Serviço de ma-
nutenção em consult. odontol. Vl.1.800,00. Pregão. Proc.37.131/09-
0
2011NE0074de14/01/11.Antônio Sales Machado.Obj. Material de ex-
pediente.Vl.3.862,85.Dispensa.Proc.26.091/10-3

2011NE0080de21/01/11. R.C. Com. De Máquinas Copiadoras LTDA.
Obj:locação de máq. Cop. monocolor.Vl.375,00.Pre-
gão.Proc.8.374/10-5

2011NE0081de21/01/11.Fundação Demócrito Rocha.Obj.Prestação de
radiofusão de caráter educativo. Vl.3.116,96.Pregão.Proc.37.439/09-
5

2011NE0082de21/01/11.Microsens LTDA..Obj.Aquisição de 100 car-
tuchos tonner, p/ impres.laser.Vl.33.600,00.Pregão.Proc.38.186/10-7

2011NE0086de25/01/11.Dirox LTDA ME.Obj.Aquis. de 50 cartuchos
de tonner p/ impres Lexmark.Vl.8.200,00.Pregão.Proc.4.970/09-2

2011NE0087de25/01/11. Italian Supr. Ltda - EPP.Obj.Aquis.de 50
tonner p/impres. Sansung.Vl.12.500,00.Pregão. Proc.4.970/09-2

2011NE0091de 26/01/11.Firme e Venancio. Ltda ME.Obj.Aquisição
de material de copa e cozinha.Vl.834,80.Pregão.Proc.32.252/09-6

2011NE0092de 26/01/11.Rodolfo B. V. Bezerra ME Obj.Aquis. de
mat. de limp. e prod. de hig.Vl.780,00.Pregão. Proc.32.252/09-6

2011NE0093de 26/01/11.Fund. Cearense de Pesq. E Cult. Obj: Con-
trat. De serviços para projeto Mundos do Trab. na Pra-
ça.Vl.13.127,40.Dispensa.Proc.30.725/10-2

2011NE0095de26/01/11.Mineradora De Água Límpida Ltda. Forne-
cimento de água mineral.Vl.35,37.Pregão.Proc.37.780/09-0

2011NE0096de27/01/11. M. A. Da Silva Serigrafia ME. Obj:Aquis.de
mat. de sinaliz visual e outros. Vl.7.044,00. Dispensa.Proc.26.776/10-
8.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2011

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região realizará
pregão eletrônico visando à contratação de serviços de passagem de
fibras óticas, da sala-cofre para switches do Edifício Sede do TRT e
entre switches do Edifício Sede, com fornecimento do respectivo
material. A sessão pública ocorrerá a partir das 10 horas do dia
07/04/2011, horário de Brasília-DF, na internet, no sítio www.lici-
tacoes-e.com.br. Íntegra do edital disponível neste sítio e na ho-
mepage www.trt7.jus.br - link: Contas Públicas/Licitação/Pregão Ele-
trônico.

Fortaleza-CE, 24 de março de 2011.
ANA MARIA TELES FORTUNA

Pregoeira

8ª REGIÃO
S E C R E TA R I A

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇO DE MATERIAL DE PATRIMÔNIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Objeto:Considerando a recusa no recebimento da Notificação
TRT/SMP/ nº038/2011, notificamos a empresa A & R GESTÃO
OCUPACIONAL E AMBIENTAL LTDA - ME., inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº09.662.219/0001-20, para apre-
sentar defesa à proposição de aplicação de penalidades, referente ao
Contrato TRT8ª nº 17/2010, no que se refere aos fatos narrados pelo
Diretor do Serviço de Distribuição do Fórum Trabalhista de Pa-
rauapebas, caracterizando a inexecução do Contrato. Fica, ainda, es-
tabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação
para manifestação, sob pena de aplicação das penalidades previstas na
Cláusula Décima Quinta do retromencionado Contrato com as pro-
posições de penalidades de suspensão temporária do direito de par-
ticipar de licitações e impedimento de contratar com o Tribunal e
aplicação de multa; Processo TRT:595/2009.

Em 24 de março de 2011.
MÁRCIO CLEDSON FERNANDES

Diretor

9ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 21/2011. Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região. Contratada: Ajo Inteligência Administrativa Ltda - ME. Ob-
jeto: prestação de serviços de ginástica/cinesioterapia laboral e blitz
postural em Curitiba e Região. Valor anual: R$ 149.837,04. Data da
assinatura: 18/03/2011. Dotação Orçamentária: Programa: 000629
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho. Natureza da Despesa:
3.3.90.39-00. Vinculação: Pregão PO 02/2011, Processo Geral
008/2011. Fundamento legal: Lei 10.520/2002. Signatários: Hilma
Maria Wielewski - Assessora de Licitações e Contratos, pelo Con-
tratante, e Andres Aguiar Reis Coelho - Sócio Diretor - pela Con-
tratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 48/2009. Contratante:
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Contratada: IBM BRA-
SIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: rea-
juste de preços. Data da assinatura: 26/10/2010. Valor mensal: R$
7.754,32 Dotação Orçamentária: Programa: 000629 - Apreciação de
Causas na Justiça do Trabalho. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.
Vinculação: Processo de Inexigibilidade de Licitação PR 020/2009,
Processo Geral nº 466/2009. Signatários: Desembargador Presidente
Ney José de Freitas, pelo Contratante, e Andiara Andrade leal de
Morais - procuradora , pela Contratada.

I - DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO DAS PROVAS E NÚ-
MERO DE QUESTÕES

Data: 03/04/2011 (Domingo)
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local)
Cargos: Técnico Judiciário - Área Administrativa e Técnico

Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da
Informação.

Horário de Apresentação: 08h00min
Horário de Fechamento dos Portões: 08h30min
Provas Objetivas
Nº de questões: 60
Duração da Prova: 3 horas
PERÍODO: TARDE (Horário Local)
Cargos: Analista Judiciário - Área Judiciária, Analista Ju-

diciário - Área Judiciária - Especialidade Execução de Mandados,
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade En-
genharia (Segurança do Trabalho), Analista Judiciário - Área Apoio
Especializado - Especialidade Medicina, Analista Judiciário - Área
Apoio Especializado - Especialidade Medicina (Medicina do Tra-
balho) e Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Espe-
cialidade Tecnologia da Informação.

Horário de Apresentação: 13h30min
Horário de Fechamento dos Portões: 14h00min
Provas Objetivas e Discursiva - Redação
Nº de questões da Prova Objetiva: 60
Duração da Prova: 4 horas
1.Por motivo de segurança não será permitida a saída de

candidato, do local de realização das provas, antes de completada 1
(uma) hora do seu início.

II - LOCAIS DE PROVAS
1.As provas realizar-se-ão nas Cidades de Porto Velho e Ji-

Paraná, Estado de Rondônia e de Rio Branco, Estado do Acre, de
acordo com a opção do candidato, no ato da inscrição.

2.Os candidatos deverão apresentar-se de acordo com os
dados constantes no Cartão Informativo, enviado através de e-mail e
disponível no site da fundação Carlos Chagas.

2.1Ao candidato só será permitida a realização das provas na
respectiva data, no local e horário definidos no Cartão Informativo e
do site www.concursosfcc.com.br.

3.O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail, no
endereço eletrônico informado no ato da inscrição, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio
eletrônico.

3.1.Não serão encaminhadas informações do local de prova a
candidatos cujo endereço informado no Formulário de Inscrição esteja
incompleto ou incorreto.

3.2.A Fundação Carlos Chagas e o Tribunal Regional do
Trabalho da 14ª Região não se responsabilizarão por informações
incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens ele-
trônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas
no provedor de acesso do candidato, tais como: caixa de correio
eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qual-
quer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre
consultar o site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Cha-
gas para verificar as informações que lhe são pertinentes.

4.O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º
(terceiro) dia que anteceder a aplicação das provas deverá entrar em
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC, da
Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de se-
gunda a sexta-feira, dias úteis, das 10 às 16 horas (horário de Bra-
sília) ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas: www.con-
c u r s o s f c c . c o m . b r.

5.O envio do Cartão Informativo dirigido ao candidato, ainda
que extraviado ou por qualquer motivo não recebido, não desobriga o
candidato do dever de consultar as disposições previstas no Edital nº
01/2011 de Abertura de Inscrições, no presente Edital de Convocação,
bem como no site www.concursosfcc.com.br.

6.Na hipótese de o nome do candidato não constar das lis-
tagens oficiais relativas aos locais de prova de que trata este Edital, a
Fundação Carlos Chagas, no dia da realização das provas, procederá
a inclusão, mediante a apresentação, pelo candidato, da comprovação
de pagamento e o preenchimento de formulário específico. A inclusão
ficará sujeita ao estipulado nos subitens 19.1 e 19.2 do Capítulo VII,
do Edital nº 01/2011 de Abertura de Inscrições.

6.1Não serão aceitos pedidos de inclusão de cadastro cujo
requerimento de isenção de pagamento do valor da inscrição tenha
sido julgado improcedente e que o candidato não tenha regularizado
sua inscrição por meio de pagamento do boleto.

7.Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora
do dia, local e horário determinados.

8.Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O
candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a rea-
lização da prova como justificativa de sua ausência. O não com-
parecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará
desistência do candidato e resultará em sua eliminação no Concurso
Público.

9.Durante a realização das provas não será permitida ne-
nhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem
a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer ano-
tações.

10.Erros de digitação verificados no Cartão Informativo en-
viado ao candidato, ou erros observados nos documentos impressos
entregues ao candidato no dia de realização das provas quanto a
nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento
etc., deverão ser retificados por meio do site www.concur-
sosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas, de acordo com as ins-
truções constantes na página do presente Concurso, até o terceiro dia
útil após a aplicação das Provas Objetivas e Discursivas - Redação.

10.1O candidato que não solicitar as correções dos dados
pessoais nos termos do item 10 deste Capítulo deverá arcar, ex-
clusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.

10ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE CONTRATOS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo nº 1427/11. Contrato nº 034/11. Contratada: Clínica Odon-
tológica L.E. Objeto: Credenciamento ao Programa de Assistência à
Saúde. Vigência: 60 meses. Assinatura: 24/03/11. Silvio Marcus An-
tunes - Presidente da Comissão de Credenciamento. Luísa Elita Me-
deiros Casado Lima - Representante Legal.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2011

Resultado:Contratação de empresa prestadora de serviços de Ginás-
tica Laboral para o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região no
Estado de Tocantins-TO.Empresa Vencedora:Ativus Sport Lazer e
Serviços Ltda-ME.

Brasília-DF, 24 de março de 2011.
ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA

Coordenador de Licitações

(SIDEC - 24/03/2011) 080016-00001-2011NE000008

12ª REGIÃO
S E C R E TA R I A

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403/2011

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região torna pú-
blico que realizará no dia 11/04/2011 às 13 horas, licitação na mo-
dalidade de Pregão, na forma eletrônica, para aquisição de material de
consumo de informática.

1 - Prazo: as propostas deverão ser postadas no site li-
citações-e do Banco do Brasil até as 15 horas do dia 07 de abril de
2011. A sessão para disputa terá início as 13 horas do dia 11 de abril
de 2011. O horário referência é o de Brasília.

2 - Obtenção do edital e informações: o edital deverá ser
retirado no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações poderão
ser obtidas junto ao Setor de Preparo de Licitações no site
www.trt12.jus.br, ou pelos telefones (48) 3216-4069 ou 3216-4091,
fax (48) 3216-4370 e e-mail cpl@trt12.jus.br, no horário compre-
endido entre as 12 e 19 horas.

Florianópolis-SC, 24 de março de 2011.
ARILDO DISARÓ FILHO

Assistente-Chefe do Setor de Preparo
de Licitações

14ª REGIÃO

EDITAL DE 24 DE MARÇO DE 2011
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO no uso de suas
atribuições legais e regimentais, tendo em vista o CONCURSO PÚ-
BLICO para provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
e à formação de cadastro reserva, regido pelo Edital nº 01/2011 de
Abertura de Inscrições publicado em 20/01/2011 no Diário Oficial da
União com retificação publicada em 08/02/2011, CONVOCA os can-
didatos inscritos a prestarem as Provas de acordo com as seguintes
orientações:
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