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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO No- 80/2012 - UASG 080001

Processo no- TST-504031/2010-8 . Objeto: - Prestação de serviço
profissional de maquilagem e modelagem de cabelo. Total de Itens
Licitados: 00002 . Edital: 23/08/2012 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h59 . Endereço: Safs Qd 8, Lt 1, Bl A, Sala 333 Asa Sul -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2012 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
05/09/2012 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br. Informações Ge-
rais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.com-
prasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página.
Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 22/08/2012) 080001-00001-2012NE000085

PREGÃO ELETRÔNICO No- 85/2012 - UASG 080001

Processo no- TST-502332/2012-0 . Objeto: - Registro de preços para
futura prestação de serviços de desinstalação, transporte e reinstalação
de equipamentos de informática entre o Tribunal Superior do Tra-
balho e o Tribunal de Contas da União. Total de Itens Licitados:
00005 . Edital: 23/08/2012 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 .
Endereço: Safs Qd 8, Lt 1, Bl A, Sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF
Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2012 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/09/2012 às
14h30 site www.comprasnet.gov.br.
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Informações Gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no
portal www.comprasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de
R$0,15 p/ página. Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão
ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o en-
dereço cpl@tst.jus.br.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira

(SIDEC - 22/08/2012) 080001-00001-2012NE000085

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto no- 3.931/2001, torna públicos os preços registrados
para futuras aquisições de materiais para confecção de crachás, re-
sultante do Pregão Eletrônico no- 48/2012. 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 Un. Qtd Preço Unitário
R$

1 Porta-crachá retrátil (roller clip) personali-
zado (logotipo do TST), em plástico ABS
branco com diâmetro de 32 mm e prendedor
em metal.

un 5.000 3,02

2 Prendedor de crachá tipo cordão, material
poliéster, cor azul marinho, comp. 80cm,
larg. 1,00 cm, tipo cordão, cor letras cinza
claro.

un 2.000 2,65

3 Prendedor de crachá tipo cordão, material
poliéster, cor azul marinho, comp. 80 cm,
larg. 9 mm, tipo cordão, cor letras cinza
claro.

un 3.000 2,49

4 Cordão para crachás 100% silicone, aparên-
cias visual incolor, med. no mínimo 85 cm
de comp. e 02 mm de diâmetro, selado nas
pontas.

un 5.000 0,42

5 Protetor de crachá PVC rígido transparente,
vertical, com região perfurada para inserção
de clipe abaulada.

un 5.000 0,45

6 Prendedor de crachá, níquel, tipo jacaré,
com alça em material plástico de cor lei-
tosa.

un 4.000 0,29

IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.-EPP

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto no- 3.931/2001, torna públicos os preços registrados
para futuras aquisições de materiais material gráfico, resultante do
Pregão Eletrônico no- 65/2012. 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 Un. Qtd Preço
Unitário

R$
1 Cola branca, atóxica, polí- mero de acetato

de polivinila e aditivos, p/ acabamentos grá-
ficos, embalagem c/ 10 Kg.

Barrica 12 90,00

2 Cola para blocagem à base de emulsão de
PVA (acetato de polivinila), na cor verme-
lha, embalagem com 5 Kg.

Barrica 12 51,00

3 Espiral plástico p/ encardena- ção med.
7mmx33cm, c/ 60 anéis, cor preta.

Pacote 60 4,50

4 Espiral plástico p/ encardena- ção med.
9mmx33cm, c/ 60 anéis, cor preta.

Pacote 60 5,00

5 Espiral plástico p/ encardena- ção med.
12mmx33cm, c/ 60 anéis, cor preta.

Pacote 60 8,00

6 Espiral plástico p/ encardena- ção med.
14mmx33cm, com 60 anéis, cor preta.

Pacote 10 10,00

7 Espiral plástico p/ encardena- ção med.
17mmx33cm, com 60 anéis, cor preta.

Pacote 20 12,00

8 Espiral plástico p/ encardena- ção med.
20mmx33cm, com 60 anéis, cor preta.

Pacote 15 14,00

9 Espiral plástico p/ encardena- ção med.
23mmx33cm, com 60 anéis, cor preta.

Pacote 10 12,00

10 Espiral plástico p/ encardena- ção med.
25mmx33cm, com 60 anéis, cor preta.

Pacote 10 11 , 0 0

11 Espiral plástico p/ encardena- ção med.
29mmx33cm, com 60 anéis, cor preta.

Pacote 10 9,00

12 Filme (película) em PVC re- trátil e en-
colhível, p/ empaco- tadora Compak Briosa,
bobi- na c/ 50cm de largura

Bobina 5 275,00

13 Fio de corte para máquina seladora Com-
pack Briosa, CKB-55.

Unidade 50 27,00

14 Manta plástica, cor preta, p/ revestimento de
capas de livros, bobina de 50mx138cm.

Bobina 5 430,00

CARLOS AUGUSTO F DOS SANTOS - EPP

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto no- 3.931/2001, torna públicos os preços registrados
para futuras aquisições de material gráfico, resultante do Pregão Ele-
trônico no- 65/2011. 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$
15 Cartão branco elevada al- vura, 180

g/m², medindo 55x73cm.
Pacote 150 43,05

16 Cartão cor palha, 290 g/m², medindo
55x73cm.

Pacote 15 58,93

17 Papel couché fosco, 90g/m², med.
66x96cm, branco, elevada alvura.

Pacote 25 101,24

18 Papel couché fosco 180g/m², med.
66x96cm, branco, elevada alvura.

Pacote 50 11 3 , 8 0

19 Papel couché, fosco 230g/m², med.
66x96cm, branco, elevada alvura.

Pacote 20 92,00

20 Papel off-set, branco elevada, alvura
90 g/m2, medindo 66x96cm.

Pacote 30 94,00

21 Papel off-set, celulose vegetal, bran-
co, elevada alvura, 150g/m², medin-
do 66x96cm.

Pacote 20 94,22

22 Papel linho, telado, alca- lino, bran-
co, elevada alvura, 180g/m2, med.
66x96cm.

Pacote 20 189,94

23 Papel reciclado, 180g/m², medindo
66x96cm, 100% reciclado, cor palha
clara, sem timbre.

Pacote 10 78,84

24 Papelão para capa de livro, no- 20,
medindo 80x100 cm.

Folha 200 5,00

ROBERTO BEZERRA DE MELO

Brasília, 22 agosto de 2012.
MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador de Licitações e Contratos




