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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2012

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 materiais de expediente, resultante do Pre-
gão Eletrônico n.º 67/2012. 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$
13 Marcador (pincel) para qua-

dro branco magnético, na
cor azul.

un 240 1,01

14 Marcador (pincel) para qua-
dro branco magnético, na
cor preta.

un 240 1,01

15 Marcador (pincel) para qua-
dro branco magnético, na
cor verde.

un 180 1,01

16 Marcador (pincel) para qua-
dro branco magnético, na
cor vermelha.

un 132 1,01

17 Marcador (pincel), para es-
crita em CD/DVD, cor pre-
ta.

un 240 2,24

18 Marcador (pincel), para es-
crita em CD/DVD, cor
azul

un 240 2,24

19 Marcador (pincel), para es-
crita em CD/DVD, cor ver-
melha.

un 240 2,24

20 Pincel atômico, na cor
azul.

un 180 0,65

21 Pincel atômico, na cor pre-
ta.

un 240 0,65

22 Pincel atômico, na cor ver-
melha.

un 96 0,65

23 Pincel marca texto, plástico,
na cor amarela fluorescen-
te.

un 3.120 0,42

24 Pincel marca texto, plástico,
na cor azul fluorescente.

un 432 0,42

25 Pincel marca texto, plástico,
na cor laranja fluorescente.

un 636 0,42

26 Pincel marca texto, plástico,
na cor rosa fluorescente.

un 432 0,42

27 Pincel marca texto, plástico,
na cor verde fluorescente.

un 948 0,42

28 Tinta para carimbo, líquida,
na cor azul.

Frasco 84 1 , 11

29 Tinta para carimbo, líquida,
na cor preta.

Frasco 36 1 , 11

30 Tinta para numerador auto-
mático, cor preta.

Frasco 12 2,57

31 Tinta para pincel atômico,
líquida, na cor azul.

Frasco 36 1 , 11

32 Tinta para pincel atômico,
líquida, na cor preta.

Frasco 36 1,49

33 Tinta para pincel atômico,
líquida, na cor vermelha.

Frasco 36 1,49

34 Bandeja para expediente
(caixa p/ correspondên-
cia), em acrílico, na cor fu-
mê, com 2 (dois) compar-
timentos.

un 100 12,47

35 Bandeja para expediente
(caixa para correspondên-
cia), em acrílico, na cor fu-
mê, com 3 (três) comparti-
mentos.

un 100 20,78

36 Bandeja para expediente
(caixa para correspondên-
cia), em acrílico, na cor fu-
mê.

un 150 6,92

37 Porta carimbos de 6 (seis)
lugares, em acrílico, na cor
fumê.

un 20 6,74
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38 Porta carimbos de 8 (oito)
lugares, em acrílico, na cor
fumê.

un 20 11 , 1 8

39 Porta lápis, clipes e lembre-
tes do tipo conjugado, em
acrílico, na cor fumê.

un 400 5,27

40 Régua comum em acrí- li-
co, transparente, cristal, rí-
gida, med. 30 cm de comp.
x 3,5 cm de largura x 3 mm
de espessura.

un 520 0,80

41 Régua comum em acrí- li-
co, transparente, cristal, rí-
gida, medindo 50 cm de
comp. x 3,7 de largura mí-
nima x 3 mm.

un 60 2,39

42 Papel chart, reciclado, gra-
matura de 75 g/m², dimen-
sões 660x960 mm, 2 furos
na parte superior.

Bloco 50 20,93

J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

Brasília, 19 de setembro de 2012
MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador de Licitações e Contratos




