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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S E C R E TA R I A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo TST n.º 501848/2013-4. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: M e W Comércio e Serviços
Ltda. - ME OBJETO: prestação de serviços de manutenção por in-
tervenção em equipamentos de informática. MODALIDADE: Pregão
Eletrônico - PE. CONTRATO: PE-029/2013-A. FUNDAMENTO: Lei
Complementar nº 123/2006, Lei n.º 10.520/2002, e Decretos n.ºs

5.450/2005 e 6.204/2007. VALOR: total estimado de R$ 14.431,58.
VIGÊNCIA: 12 meses contados a partir da data de assinatura do
contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elementos de despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39,
notas de empenho 2013NE001027 e 2013NE001028, emitidas em
7/5/2013. ASSINATURA: 17/5/2013. Pelo Contratante: Dirley Sérgio
de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada: Marcileno
Batista Caldas, Sócio Proprietário.

Processo TST n.º 501.849/2013-8. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: S. Nolli Comércio e Serviços
Ltda. - ME OBJETO: prestação de serviços de manutenção por in-
tervenção em equipamentos de informática. MODALIDADE: Pregão
Eletrônico - PE. CONTRATO: PE-029/2013-B. FUNDAMENTO: Lei
Complementar nº 123/2006, Lei n.º 10.520/2002, e Decretos n.ºs

5.450/2005 e 6.204/2007. VALOR: total estimado de R$ 29.070,83.
VIGÊNCIA: 12 meses contados a partir da data de assinatura do
contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elementos de despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39,
notas de empenho 2013NE001018 e 2013NE001019, emitidas em
7/5/2013. ASSINATURA: 17/5/2013. Pelo Contratante: Dirley Sérgio
de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada: Sérgio José
Nolli Costa, Procurador.

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 público o preço registrado
para futuras aquisições de materiais de procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
41 Fita adesiva, material crepe,

tipo monoface, larg. 50mm,
compr. 50m, cor palha, Ro-
lo.

Rolo 200 2,57

BLG LICITAÇÕES LTDA - ME

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 procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
2 Agulha, tipo agulha gengi-

val, tamanho 27g curta, ma-
terial corpo em aço inox si-
liconizado, tipo ponta bisel
trifacetado.

Caixa 160 12,70

10 Aplicador odontológico de
adesivo, tipo haste do- brá-
vel em dois níveis, tipo uso
descartável, aplicação de
adesivos dentários.

Caixa 150 5,89

19 Cimento ionômero de vidro
restaurador, autopolimerizá-
vel, pó.

Frasco 20 9,00

21 Cimento odontológico re-si-
noso para cimentação, dual,
cor A3. com uma seringa
catalizadora 2,5gr e uma se-
ringa base 2,5 gr.

Unidade 12 33,94

25 Condicionador de porce-la-
na, uso odontológico, com-
posição ácido fluorí- drico a
10%. Seringa com 2,5 ml.

Seringa 20 8,09

37 Fio de sutura, material ny-
lon monofilamento, ti-po fio
4-0, comp. 45, com agulha,
tipo agulha 1/2 compr. agu-
lha 1,50 cm.

Envelope 480 0,64

38 Fio de sutura, material seda,
tipo fio 4-0, tran-çado, com-
pr. 45, com agulha, tipo
agulha 3/8, compr. agulha
1,30 cm.

Envelope 480 0,64

42 Fita teste p/ esterilização,
largura 20 mm.

Rolo 100 4,80

71 Pasta endodôntica, uso
odontológico, com hidró-
xido de cálcio com paramo-
nofenolcanforado.

Conjunto 20 6,00

PRINCIPAL ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA EPP

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 procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
6 Algodão hidrófilo, em man-

ta, material alvejado.
Embala-

gem
100 7,99

47 Indicador químico, classe v,
tipo uso interno, tipo inte-
grador, apresentação tira de
papel, para esterilização a
v a p o r.

Unidade 8.000 0,39

48 Lâmina bisturi, material aço
carbono, tamanho nº 11, ti-
po descartável, esterilidade
estéril.

Caixa 12 14,15

49 Lâmina bisturi, material aço
carbono, tamanho nº 12, ti-
po descartável, esterilidade
estéril.

Caixa 12 14,15

56 Luva cirúrgica, material lá-
tex natural, tamanho 7, es-
terilidade estéril, 28cm,
apresentação lubrificada
com pó bioabsorvível.

Par 40 1,02

57 Luva cirúrgica, material lá-
tex natural, tamanho 7,50,
esterilidade estéril lubrifica-
da c/ pó bioabsorvível, ató-
xica.

Par 40 0,98

66 Papel grau cirúrgico, larg.
45cm, comp. 100m, em po-
liéster c/ polipropileno,
gram. 60 a 80g/m² (papel)
54g/m²(filme).

Rolo 40 127,95

92 Solução antisséptica bucal,
gluconato de clorhexidina a
0,12% associada ao fluoreto
de sódio a 0,05%.

Frasco 30 24,98

95 Solução fisiológica, cloreto
de sódio, princípio ativo
0,9%, solução injetável.

Bolsa 80 3,50

99 Touca uso hospitalar, des-
cartável, com elástico, tipo
turbante.

Pacote 50 5,07

NOVAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA - ME

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 procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
11 Babador odontológico, des-

cartável, impermeável, pa-
pel absorvente e plásti- co,
descartável, comp. 33cm,
larg. 48cm.

Pacote 200 8,99

12 Cimento cirúrgico odon- to-
lógico sem eugenol. c/ 01
bisnaga base com 90 gr., 01
bisnaga acelerador com 90
g r.

Unidade 04 37,99

24 Condicionador ácido de es-
malte em gel, ácido fosfó-
rico 37 %. Seringa com 3
ml.

Seringa 100 1,33

32 Escova dental, cerdas de
nylon, tamanho adulto, cabo
reto, comp. 20 cm, 4 fileiras
tufo, total 36 tufos, cerdas
macias .

Unidade 400 0,46

33 Escova dental, cerdas de
nylon, tamanho infantil,
comp. 16cm, 4 fileiras tufo,
total 28 tufos, cerdas ma-
cias da mesma altura.

Unidade 400 0,36

34 Escova de Robson, ponta
taça, para contra-ângulo.

Unidade 200 0,71

36 Evidenciador de placa bac-
teriana solução, fucsi- na
básica 1%.

Frasco 60 4,49

39 Fio dental, material fio tex-
turizado, tipo regular, sabor
neutro, com flúor, bem.
com tampa abre e fecha.
Rolo com 100m.

Rolo 300 1,05

43 Flúor tópico, tipo gel neu-
tro, sabor neutro, bá- sica
fluoreto de sódio a 2%, ín-
dice acidez 6,5 a 7,5, inco-
l o r.

Frasco 20 2,14

44 Flúor tópico, fluoreto fosfa-
to acidulado 1,23%, gel, sa-
bor tutti-frutti.

Frasco 100 2,14

45 Hidróxido de cálcio PA,
grau de pureza mínimo
95%.

Frasco 20 3,01

61 Mandril odontológico para
contra-ângulo, material aço
inoxidável.

Unidade 40 1,77

62 Mandril odontológico para
peça reta, material aço ino-
xidável. Unidade.

Unidade 20 1,77

73 Pincel em pelo de marta ref.
308 nº 00.

Unidade 20 8,17

74 Pincel em pelo de marta ref.
783 nº 02.

Unidade 20 12,06

75 Pincel em pelo sable touch
ref.483 nº 00.

Unidade 20 9,24

94 Solução de flúor p/ bo- che-
cho, fluoreto de sódio, con-
centração 0,05%.

Frasco 40 5,97

ELISVANDIA MATOS DONINI - ME

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado
para futuras aquisições de materiais de procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
30 Detergente líquido neutro. Frasco 300 1,27

ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E
ESCRITÓRIO LTDA - ME

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 procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
22 Compressa de gaze, mate-

rial tecido 100% algodão,
estéril, tipo 11 fios/cm2, cor
branca.

Pacote 800 0,28

23 Compressa de gaze, 100%
algodão, não estéril, tipo 11
fios/cm2, cor branca.

Pacote 80 9,88

MED ROMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

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 procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
7 Anestésico injetável lido-

caína 2% sem vasocons-
trictor em tubete c/ 1,8 ml
p/ seringa Carpulle.

Tu b e t e
1,8ml

300 0,46

20 Cimento odontológico ob-
turador provisório, pasta
única, auto-ativado, com
aglutinantes hidrófilos.

Pote 20 6,80

26 Cone papel absorvente, p/
secagem de canais radi-cu-
lares, diâmetros varia- dos,
tamanho 1ª série - sortido
15 a 40.

Caixa 04 10,40

76 Placa de vidro grossa para
manipulação de material
odontológico.

Unidade 20 3,85
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77 Ponta em material termo-
plástico, c/ êmbolo, para
uso em seringa tipo Cen-
trix.

Unidade 400 2,18

84 Resina acrílica, monô-mero,
líquido, uso odonto- lógico.
Frasco c/ 250 ml.

Frasco 08 16,80

DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓ-
GICOS E HOSPITALARES LTDA-ME

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado
para futuras aquisições de materiais de procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
29 Detergente enzimático, a

base de amilase, protease,
lipase e carbohidrase.

Frasco 200 8,20

CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME

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 procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
4 Álcool etílico, 70º GL,

apresentação líquido.
Frasco 800 2,70

5 Algodão, tipo hidrófilo. Pacote 400 1,00
55 Lubrificante odontológi-co,

com óleo mineral, spray,
aplicação caneta de alta e
baixa rotação, sem CFC.

Frasco 40 9,39

58 Luva cirúrgica, material lá-
tex natural, tamanho 8, es-
terilidade estéril, lubrificada
c/ pó bioabsorvível, atóxi-
ca.

Par 40 0,98

85 Resina acrílica, polímero,
pó, uso odontológico, cor
62. Frasco com 80 gr.

Frasco 08 12,74

86 Resina acrílica, polímero,
pó, uso odontológico, cor
66. Frasco com 80 gr.

Frasco 08 12,74

96 Tira de lixa odontológica,
para acab. e polimento,
duas granulações, média-fi-
na, centro neutro, medindo
4mm x 170mm.

Caixa 12 4,41

101 Cimento odontológico, re-
sinoso, p/ cimentação pro-
visória, autopolimerizá-vel,
aspecto físico base + cata-
l i s a d o r.

Unidade 06 23,06

SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

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 procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
102 Detergente ácido limpa inox

e alumínio, aspecto físico
líquido, tensoativos aniôni-
cos, limpeza de alumínio e
inox.

Frasco 48 5,22

103 Esponja espuma/fibra sinté-
tica, limpeza de ins- tru-
mental odontológico, dupla
face, comp. 110mm larg.
75mm.

Caixa 06 43,90

PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

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 procedimentos odontológicos,
resultante do Pregão Eletrônico n.º 026/2013. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Un. Qtd. Preço
Unitário

R$
1 Adesivo p/ resina odonto-

lógica foto ativada, tipo 2.1,
com nanotecnologia, pri-
me/bond.

Frasco 80 10,00

3 Agulha, tipo agulha gen- gi-
val, tamanho 27g longa,
material corpo em aço inóx
siliconizado, tipo ponta bi-
sel trifacetado.

Caixa 20 11 , 0 0

8 Anestésico injetável, clo- ri-
drato de prilocaína 3% com
felipressina 0,03%, solução
estéril em tubete com 1,8
ml .

Tu b e t e
1,8ml

17.500 0,36

14 Cimento de fosfato de zin-
co/pó, partículas uniformes
e ultra finas, cor amarelo
claro.

Frasco 12 6,90

16 Cimento odontológico,
comp. óxido de zinco e eu-
genol, reforçado com polí-
meros, aspecto físico base +
c a t a l i s a d o r.

Unidade 15 18,19

50 Lâmina bisturi, aço carbo-
no, tamanho nº 15c, tipo
descartável, esterilidade es-
téril.

Caixa 20 15,58

51 Lençol de borracha, uso
odontológico, tamanho 14
cm x 14 cm, aplicação iso-
lamento absoluto do dente.

Caixa 08 8,79

52 Lima odontológica endo-
dôntica, aço inoxidável,
modelo kerr, comp. 25 mm,
com stops de silicone, pri-
meira série.

Caixa 06 13,06

53 Lima odontológica endo-
dôntica, aço inoxidável,
modelo Hedstroem, 1ª série,
comp. 25 mm.

Caixa 06 13,07

54 Lixa de aço odontológica,
aço inoxidável, média fi-
na, p/ acabamento em res-
taurações, larg. 4mm.

Pacote 40 4,46

59 Luva de proteção, bor-racha
p/ limpeza, punho longo, ta-
manho médio, cor amarela,
acabamento palma antider-
rapante.

Par 20 3,53

60 Luva de proteção, bor-racha
p/ limpeza, punho longo, ta-
manho pequeno, cor amare-
la, acabamento palma anti-
derrapante.

Par 20 3,25

63 Papel carbono de articu-la-
ção, dupla face, p/ verifica-
ção da oclusão, verme-
lho/azul, espessura ultra fi-
no.

Unidade 5.600 0,32

78 Ponta p/ contra-ângulo p/
polimento de amálgama,
formato taça, azul.

Unidade 12 3,77

79 Ponta p/ contra-ângulo p/
polimento de amálgama,
formato taça, marrom.

Unidade 12 3,77

80 Ponta p/ contra-ângulo p/
polimento de amálgama,
formato taça, verde.

Unidade 12 3,77

87 Resina composta fotopo-
polimerizável microhí-bri-
da, radiopaca, fluores- cen-
te, c/ partículas de vi- dro,
cor I. Seringa c/ 4 gr.

Seringa 15 8,37

88 Resina composta fotopo- li-
merizável, microhíbrida, ra-
diopaca, fluorescente, c/
partículas de vidro, cor
OA2. Seringa com 4 gr.

Seringa 20 8,37

89 Selante fotopolimerizável,
resinoso, c/ carga, c/ flúor,
matizado, uso odontoló- ló-
gico. Seringa refil com 2,5
ml e 3 pontas.

Seringa 40 13,36

90 Seringa, de polipropileno
transparente, cap. 10 ml,
com sistema segurança se-
gundo nr/32, graduação im-
pressão legível.

Unidade 200 0,98

91 Sistema de conj. de discos
de lixa p/ acabamento e po-
limento dental, pop-on.

Caixa 40 99,98

97 Matriz odontológica, po-
liéster, comp. 10cm, es-
pessura 0,005 mm, larg. 10
mm.

Envelo-pe 40 0,72

100 Verniz odontológico com
flúor. Conj. com 1 frasco de
verniz fluoretado 5% fluo-
reto de sódio c/ 10ml e 1 de
solvente 10 ml.

Conj. 20 9,58

104 Espelho bucal, material aço
inoxidável e espelho, face
refletiva na superfície exter-
na, tamanho nº 5.

Unidade 120 1,29

105 Bicarbonato de sódio, alto
grau de pureza (min. 99%),
granulometria específica.

Sachê 120 1,49

A.M. MOLITERNO - EPP

Brasília, 20 maio de 2013
MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador de Licitações e Contratos

AVISO DE PENALIDADE

O Secretário de Administração do Tribunal Superior do Tra-
balho, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, consi-
derando o disposto no inciso IX, do artigo 75, do Regulamento Geral
da Secretaria, aprovado pela Resolução Administrativa nº 1576, de 14
de novembro de 2012, publicada no Diário da Justiça de 27 de
novembro de 2012, e considerando as informações constantes do
processo administrativo TST n.º 501.223/2012-7, resolve aplicar à
empresa LEONARDO RODRIGO DE CARVALHO ME., inscrita no
CNPJ 06.111.960/0001-05, a penalidade de Multa, no valor de R$
3.354,30, e de Suspensão temporária de participar de licitações e
impedimento de contratar com o TST pelo prazo de doze meses, em
razão do atraso na entrega dos cartuchos de tintas adquiridos pelo
TST nos exatos termos pactuados, e indícios de falsificação do ma-
terial, que implicou no descumprimento das obrigações acordadas nos
itens 13.2, 13.9 Das Condições de Recebimento do Objeto das Con-
tratações, e itens 16.4 e 16.5 - Das Obrigações da Contratada, com
apoio no disposto na Subcláusula segunda, itens 10, 11, 13, 15, 16 e

18, da cláusula Quatorze - Das penalidades Sobre a Contratada, nos
itens 20.1.2 e 20.1.3, - Das Sanções para o Caso de Ina caracterizando
inexecução total da contratação, por ofensa ao item 1.6.1 - Dos
prazos, e ao inciso I, do item 1.8.1 - Das Obrigações da Contratada,
e com apoio nos incisos I e II, do item 1.13.1 - Sanções, do Termo de
Referência, c/c os artigos 86 e 87, da lei n° 8.666/93.

Brasília, 8 de abril de 2013.
DIRLEY SÉRGIO DE MELO




