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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N
o-

1 2 2 / 2 0 11

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
No- 502.684/2011-9. Objeto: - Registro de preços para futuras aqui-
sições de scanner para digitalização de papel com interface, drivers e
softwares de integração e gerenciamento, com suporte de serviços
associados, incluindo prestação de assistência técnica em garantia.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira

(SIDEC - 02/05/2012) 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 adesivo para carpetes em placas, resultante do
Pregão Eletrônico no- 033/2012. A ata de registro de preços, na ín-
tegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. t s t . j u s . b r.
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Item Objeto Registrado Unid. Quant Preço Un.
Registrado

R$

1 Adesivo de uso geral, c/ tack perm. em
substratos olefínicos, papel, sint. etc, s/
solv. orgânicos.
Un: Barrica com 45 kg

Un 15 899,00

PISOSAN - Pisos e Revestimentos Ltda. EPP

Brasília, 30 de abril de 2012.

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto no- 3.931/2001, torna público o preço registrado
para futuras aquisições de material de copa e cozinha, resultante do
Pregão Eletrônico no- 017/2012. A ata de registro de preços, na ín-
tegra, 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$
11 Garrafa térmica de pressão, capaci-

dade para 500 ml, formato cilíndri-
co, tipo linha serv plus, plástico na
cor preta.

Un 100 19,50

JERBRA COMERCIAL LTDA.

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto no- 3.931/2001, torna público o preço registrado
para futuras aquisições de mídias e estojos, resultante do Pregão
Eletrônico no- 016/2011. 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$
7 Fita DV-CAM para gravação digital,

regravável, 184 ME para filmadora
digital

Un. 1.300 130,60

ELETRO-ACÚSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. ME

Brasília, 2 de maio de 2012
MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador de Licitações e Contratos




