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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna públicos os preços registrados
para futuras aquisições de material descartável, resultante do Pregão
Eletrônico n.º 019/2012. A ata de registro de preços, na íntegra,
encontra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. t s t . j u s . b r.

Item Objeto Registrado Unid. Quant Preço Un.
Registrado

R$
1 Copo para água em mate-

rial descartável, polipropi-
leno (PP) não tóxico, de
200ml, na cor branca, cor-
po frisado.

Cento 30.000 1,80

2 Copo para café em material
descartável, poliestireno
(PS) não tóxico, de 50 ml,
na cor branca, corpo frisa-
do.

Cento 20.000 0,70

VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. - EPP

Brasília, 14 de março de 2012.
MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador de Licitações e Contratos

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna públicos os preços registrados
para futuras aquisições de material descartável, resultante do Pregão
Eletrônico n.º 019/2011. A ata de registro de preços, na íntegra,
encontra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. t s t . j u s . b r.

Item Objeto Registrado Unid. Quant Preço Un.
Registrado

R$
3 Papel alumínio, em rolo

medindo 45 cm de largura
X 7,5 m de comprimento.

Rolo 2.000 1,84

4 Papel alumínio, em rolo
medindo 30 cm de largura
X 7,5 m de comprimento.

Rolo 2.000 1,30

5 Papel filme em PVC (clo-
reto de polivinila), rolo c/
30m de comp. x 29 cm de
l a rg u r a .

Unid 250 1,96

6 Guardanapo de papel não
reciclado, gofrado, macio,
cor branca, folhas simples,
med. 22cm de comp. x 24
cm de largura.

Pacote 2.048 0,70

7 Guardanapo de papel não
reciclado, gofrado, macio,
cor branca, folhas simples,
med. 33 cm de comp. x 30
cm de largura.

Pacote 2.544 1,20

BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. - ME

Brasília, 14 de março de 2012
MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador de Licitações e Contratos




