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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
S EC R E T A R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 24/2022

Fica homologado o procedimento licitatório nº 0011833-03.2022.6.25.8000,
referente ao Pregão 24/2022 - Eletrônico, destinado à aquisição de licenças de uso de
software de videoconferência, o qual restou fracassado, conforme ata constante dos autos
e disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

CRISTIANE MOURA DE FIGUEIREDO DÉDA
Assistente da Seção de Licitações

(SIDEC - 11/08/2022) 070012-00001-2022NE001000

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 26/2022

Fica homologado o procedimento licitatório nº 0012660-14.2022.6.25.8000,
referente ao Pregão 26-2022 - Eletrônico, destinado à aquisição de licenças de uso de
software Adobe Creative Cloud para equipes (todos os Apps), tendo como adjudicatário o
licitante vencedor do certame, conforme ata constante dos autos e disponível no site
www.comprasgovernamentais.gov.br.

CRISTIANE MOURA DE FIGUEIREDO DÉDA
Assistente da Seção de Licitações

(SIDEC - 11/08/2022) 070012-00001-2022NE001000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 070027 - TRE/TO

Número do Contrato: 1/2020.
Nº Processo: 0003646-20.2020.6.27.8000.
Pregão. Nº 1/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS.
Contratado: 06.926.204/0001-34 - LANCHES E COMPANHIA LTDA.. Objeto: O presente
termo aditivo tem por objeto promover a prorrogação, por mais 12 meses, da vigência do
termo de concessão de uso nº 01/2020.. Vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 9.360,00. Data de Assinatura: 11/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 11/08/2022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
SECRETARIA DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO DE MATERIAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a)Espécie: Termo Aditivo 06 ao Termo de permissão de uso 007/2017, firmado entre a
UNIÃO, por intermédio do TJDFT, e a empresa TAIOBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ME. b)Objeto: ajustar e prorrogar o prazo de vigência, promover o reequilíbrio-econômico
financeiro e incluir cláusula ao termo inicial. c)Fundamento Legal: Cláusulas 13ª e 18ª do
termo de permissão de uso inicial c/c art. 367, inciso XXII, do Regimento Interno do TJDFT
e artigos 57, inciso II, e 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993. d)Prorrogação:
17/09/2022 a 17/09/2023 e)Vigência: a partir da data da assinatura. f)Eficácia: a partir de
sua publicação no DOU. g)Valor total mensal da taxa de ocupação: R$ 972,00. h)Data da
assinatura: 10/08/2022. i)PA: 0006581/2017.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO. CNPJ: 01.298.583/0001-41
Contratada: FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ: 10.255.350/0001-52.
OBJETO: Contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão,
remarcação, cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais para este Regional,
em caráter emergencial. PRAZO: 180 (centro e oitenta) dias ou até que se conclua nova
contratação por meio de processo licitatório regular, o que ocorrer primeiro. Valor
estimado: R$ 338.075,30 (trezentos e trinta e oito mil e setenta e cinco reais e trinta
centavos.). CLASSIFICAÇÃO: PTRES 168029 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho -

Despesas Diversas, Plano Orçamentário: 0000 - Natureza da Despesa: 3.3.90.33 -
Passagens e Despesas com Locomoção. PTRES 168034 - Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, Plano Orçamentário: 0005 - Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e
Despesas com Locomoção. PTRES 168032 - Capacitação de Recursos Humanos, Plano
Orçamentário: 0002 - Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com
Locomoção. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensada a licitação, nos termos do art. 24, inciso
IV, da Lei n. 8.666/93. Proposta a autorização pelo Diretor-Geral, Carlos Athayde Valadares
Viegas, em 08/08/2022 e autorizada a contratação pelo Exmo. Desembargador Presidente,
Ricardo Antônio Mohallem, em 10/08/2022. E-PAD: 27651/2022.

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL Nº 2, DE 11 DE AGOSTO DE

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE
PESSOAL - RETIFICAÇÃO

O Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região,
tendo em vista o Edital n. 01/2022 de Abertura de Inscrições do Concurso Público para
provimento de cargos de seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva,
publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Caderno Administrativo, edição de
10/08/2022, e no Diário Oficial da União, Seção 3, edição de 10/08/2022, resolve
RETIFICAR o Edital n. 01/2022 e seus Anexos II e III, nos itens e nas formas abaixo
elencadas:

6. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
Item 6.4
Onde se lê: A nomeação do primeiro e candidato com deficiência classificado

dar-se-á para o preenchimento da 5ª vaga relativa ao cargo para o qual concorreu e os
demais habilitados com deficiência serão convocados a cada intervalo de 20 (vinte) vagas
providas, ou seja, a 21ª, 41ª, 61ª vagas, e assim sucessivamente, observada a ordem de
classificação, durante o prazo de validade do Concurso.

Leia-se: A nomeação do primeiro candidato com deficiência classificado dar-se-
á para o preenchimento da 5ª vaga relativa ao cargo para o qual concorreu e os demais
habilitados com deficiência serão convocados a cada intervalo de 20 (vinte) vagas providas,
ou seja, a 21ª, 41ª, 61ª vagas, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação,
durante o prazo de validade do Concurso.

10. DAS PROVAS
Item 10.4
Onde se lê: A Prova Prática - Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório,

consistirá em avaliação de condicionamento físico por testes específicos para o
cargo/área/especialidade de Técnico Judiciário/Administrativa/Agente da Polícia Judicial.

Leia-se: A Prova Prática - Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório,
consistirá em avaliação de condicionamento físico por testes específicos para o
cargo/área/especialidade de Técnico Judiciário/Administrativa/Agente da Polícia Judicial e
será realizada exclusivamente em Belo Horizonte (MG).

a)DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
Item 11.1
Onde se lê: A data e duração das provas Objetiva e Discursiva (Múltipla Escolha

e Redação) serão as constantes no quadro a seguir. Os locais e horários de realização das
provas serão informados no Cartão de Informação - CI, que estará disponível para acesso
e impressão pelo candidato no prazo estabelecido no item 4.42.

. Data, duração, turno de realização das provas

. Cargo/Área/Especialidade Data Turno Duração

. Todos de nível superior
(Analista Judiciário)

23/10/2022 Manhã 04 horas e 30
minutos

. Todos de nível médio e médio técnico
(Técnico Judiciário)

23/10/2022 Tarde 04 horas e 30
minutos

Leia-se: As provas Objetiva e Discursiva (Múltipla Escolha e Redação) serão
aplicadas exclusivamente na cidade de Belo Horizonte (MG). A data e a duração dessas
provas são as constantes do quadro a seguir. Os locais e horários de realização serão
informados no Cartão de Informação - CI, que estará disponível para acesso e impressão
pelo candidato no prazo estabelecido no item 4.42.

. Data, duração, turno de realização das provas

. Cargo/Área/Especialidade Data Turno Duração

. Todos de nível superior
(Analista Judiciário)

23/10/2022 Manhã 04 horas e 30
minutos

. Todos de nível médio e médio técnico
(Técnico Judiciário)

23/10/2022 Tarde 04 horas e 30
minutos

ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Onde se lê: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (NÍVEL MÉDIO/SUPERIOR)
LibreOffice: manipulação de arquivos e pastas, configurações, etc. Sistema

Operacional Windows 10: manipulação de arquivos e pastas, configurações, permissões
etc. Microsoft Word 2016: estrutura básica dos documentos; operações com arquivos,
criação e uso de modelos; edição e formatação de textos; cabeçalhos e rodapé; parágrafos;
fontes; colunas; marcadores simbólicos e numéricos; tabelas e texto multicolunados;
configuração de páginas e impressão; ortografia e gramática; controle de quebras;
numeração de páginas; legendas; índices; inserção de objetos; campos predefinidos, caixas
de texto e caracteres especiais; desenhos e cliparts; uso da barra de ferramentas, régua,
janelas, atalhos e menus; mala direta e proteção de documentos. Microsoft Excel 2016:
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção
de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de
dados externos, classificação, uso da barra de ferramentas, atalhos e menus. Microsoft
PowerPoint 2016: estrutura básica de apresentações, edição e formatação, criação de
apresentações, configuração da aparência da apresentação, impressão de apresentações,
multimídia, desenho e clipart, uso da barra de ferramentas, atalhos e menus. Microsoft
Outlook 2016: Correio Eletrônico. Google Chrome 103.x ou superior: Navegação na
Internet. Segurança: Tipos de vírus, Cavalos de Tróia, Malwares, Worms, Spyware, Phishing,
Pharming, Ransomwares, Spam.

Leia-se: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (NÍVEL MÉDIO/SUPERIOR)
Sistema Operacional Windows 10: manipulação de arquivos e pastas,

configurações, permissões etc. LibreOffice Writer 7.1.6 ou superior: estrutura básica dos
documentos; operações com arquivos, criação e uso de modelos; edição e formatação de
textos; cabeçalhos e rodapé; parágrafos; fontes; colunas; marcadores simbólicos e
numéricos; tabelas e texto multicolunados; configuração de páginas e impressão; ortografia
e gramática; controle de quebras; numeração de páginas; legendas; índices; inserção de
objetos; campos predefinidos, caixas de texto e caracteres especiais; desenhos e cliparts;
uso da barra de ferramentas, régua, janelas, atalhos e menus; mala direta e proteção de
documentos. LibreOffice Calc 7.1.6 ou superior: estrutura básica das planilhas, conceitos de
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle
de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação, uso da
barra de ferramentas, atalhos e menus. LibreOffice Impress 7.1.6 ou superior: estrutura
básica de apresentações, edição e formatação, criação de apresentações, configuração da
aparência da apresentação, impressão de apresentações, multimídia, desenho, uso da
barra de ferramentas, atalhos e menus. Google Workspace - Correio Eletrônico (Gmail),
Documentos, Planilhas, Drive, Chat, Agenda, Apresentações, Meet. Google Chrome 103.x
ou superior e Mozilla FireFox 91.x ou superior: Navegação na Internet. Segurança: Tipos de
vírus, Cavalos de Tróia, Malwares, Worms, Spyware, Phishing, Pharming, Ransomwares,
Spam.

ANEXO III - CRONOGRAMA DAS PROVAS E PUBLICAÇÕES

Onde se lê:

. Período de inscrições
(exclusivamente via internet).

11/08 e 09/09/2022

Leia-se:

. Período de inscrições
(exclusivamente via internet).

11/08 a 09/09/2022

Os demais itens do Edital n. 01/2022 e de seus Anexos permanecem
inalterados.

RICARDO ANTÔNIO MOHALLEM
SECRETARIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio. CONVENENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DOS
CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE POUSO ALEGRE - ACAMPA - CNPJ
07.261.896/0001-01. OBJETO: Convênio para eliminação de autos findos e
materiais recicláveis procedentes do Foro de Pouso Alegre. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei 8.666/93, Resolução TRT3 GP 196/2021 e Processo e-PAD
12525/2022. VIGÊNCIA: 05 anos, a partir de 20/08/2022, podendo ser
prorrogado mediante termo aditivo. DATA DA ASSINATURA: 08/08/2022.
SIGNATÁRIOS: Carlos Athayde Valadares Viegas (pelo convenente) e Diolina
Pinheiro de Almeida Lopes (pelo conveniado). 22CN031 - e-PAD 27630/2022.


