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

AVISOS DE PREÇOS REGISTRADOS

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 manutenção predial, resultante
do Pregão Eletrônico n.º 015/2013. 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$
2 Bucha com parafuso S-10.

Caixa com 100 unidades.
Caixa 4 20,00

3 Bucha com parafuso S-6.
Caixa com 100 unidades

Caixa 15 10,00

4 Cabo condutor flexível coa-
xial de 75 ohms, de 6 mm
(RG-59) p/ vídeo composto,
blindado, feito de cobre
OFHC.

Metro 400 1,00

5 Condulete em alumínio
4x2, tipo "C", ¾", sem ros-
ca, com encaixe, sob pres-
são.

Unidade 75 5,50

6 Condulete em alumínio
4x2, tipo "E", ¾," sem ros-
ca, com encaixe, sob pres-
são.

Unidade 25 5,50

7 Tampa para condulete 4x2,
em alumínio, com furo cir-
cular para tomada ¾".

Unidade 100 2,12
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8 Eletroduto flexível, metáli-
co, tipo copex de ½", (sem
cobertura de borracha).

Metro 300 1,50

D & F COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 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 matérias de manutenção predial, resultante
do Pregão Eletrônico n.º 015/2013. 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$
9 Lâmpada fluorescente com-

pacta não-integrada de 26w,
220v, 04 pinos, 4000 K,
com vida útil mínima de
8000 horas

Unidade 500 4,80

10 Reator eletrônico de par- ti-
da p/ lâmpada fluores- cente
comp. 2x26w, 220 v, com
fator de potência igual ou
maior a 0,97.

Unidade 300 13,00

PIRES COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS 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 manutenção predial, resultante
do Pregão Eletrônico n.º 015/2013. 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 Mola hidráulica p/ porta,

em alumínio, parafuso p/
controle de velocidade de
fechamento, cor prata.

Unidade 120 60,00

FERRAGENS LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS 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 manutenção predial, resultante
do Pregão Eletrônico n.º 015/2013. 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$
11 Lâmpada fluorescente tubu-

lar de 16w, 4000 K, com
vida útil mínima de 7500
horas

Unidade 600 2,39

12 Lâmpada fluorescente com-
pacta eletrônica, em forma-
to espiral, 220 v, integrada,
18 W, base E-27, 4000 K.

Unidade 500 6,40

J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁU-
LICOS LTDA.

Brasília-DF, 19 de abril de 2013.
JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES

Coordenadora de Licitações e Contratos
Substituta




