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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE REGISTRO 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 prestação de serviços de comunicação de dados para acesso IP
permanente, dedicado e exclusivo, entre o Data Center da Justiça do
Trabalho e a rede mundial de computadores (internet), conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
011/2009. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se dis-
ponível na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Especificação Un. Quant. Preço uni-
tário regist.

R$
1 Prestação de serviços de cone-

xão IP dedicado e exclusivo para
acesso à Internet de 12 Mbits/s,
em doze pagamentos mensais.

un 6 58.333,33

2 Instalação, ativação e configura-
ção dos equipamentos, em pa-
gamento único.

un 1 0,01

Global Village Telecom Ltda.

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público os preços registrados para
aquisições de suporte para livros, processos e supedâneo, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
021/2009. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se dis-
ponível na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Especificação Unidade Quant. Preço uni-
tário regis-
trado (R$)

01 Suporte para livros Unidade 100 44,70
02 Suporte para processos Unidade 200 55,00
03 Descanso para os pés Unidade 300 41,50
VIVIAN JUSTI MEDEIROS QUEIROZ - ME

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público os preços registrados para
futuras aquisições de material de expediente, conforme descrito no
quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 026/2009. As atas
de registro de preços PE-026/2009- A, B e C, na íntegra, encontram-
se disponíveis na Internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. t s t . j u s . b r.

Item Especificação Unidade Quant. Preço uni-
tário regis-
trado (R$)

1 Cola plástica em bastão, com-
posta de resina sintética, não
tóxica, sem solvente, conten-
do um mínimo de 09 g de
cola, marca: RADEX.

TB 1.200 0,99

Empresa vencedora: EXPEDGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LT-
DA EPP

2 Cinta de elástico resistente,
em látex, forma circular, com
dimensões homogêneas, nº 18
pacote com 50 g cada, marca:
MAMUTH.

PC 300 0,57



Nº 101, sexta-feira, 29 de maio de 2009148 3ISSN 1677-7069

Empresa vencedora: OFFICE MIX ATACADISTA LTDA
3 Grampeador para grampo

26/6, com estrutura metálica,
com aproximadamente 20 cm
de comprimento, marca:
KANGARO.

UN 1.200 11 , 6 9

Empresa vencedora: PAPELARIA E LIVRARIA ALS LTDA-EPP

Brasília, 28 de maio de 2009.

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público os preços registrados para
futuras aquisições de material elétrico, conforme descrito no quadro
abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 036/2009. A ata de registro
de preços PE-036/2009-E, na íntegra, encontra-se disponível na In-
ternet, no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Especificação Quant. Preço uni-
tário regis-
trado

66 Soquete para lâmpada tubular fluores-
cente, 600 V (ref. CONECT G13), mar-
ca SERGE INGEMAC.

1.500 R$0,50

N & F Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda.

Brasília, 25 de maio de 2009.
JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES

Coordenadora de Licitações e Contratos


