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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 102/2009

Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de comutadores de rede
para implementação de Rede de Backup para os servidores de rede exis-
tentes atualmente nas dependências deste Tribunal Superior do Trabalho,
com suporte de serviços associado, incluindo prestação de assistência téc-
nica em garantia. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 11/09/2009 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO: SAFS quadra 8, lote 1,
bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a
partir de 11/09/2009 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 24/09/2009 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . Infor-
mações Gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal
www.comprasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R$0,50 p/pá-
gina. Pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminha-
dos exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 10/09/2009) 080001-00001-2009NE000042

PREGÃO ELETRÔNICO No- 105/2009

Objeto: Restauração de móveis antigos da Presidência do Tribunal Su-
perior do Trabalho. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 11/09/2009
de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO: SASF quadra8, lote
1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a
partir de 11/09/2009 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 25/09/2009 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações Gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal
www.comprasnet.gov.br , ou na CLCON/TST ao custo de R$ 0,15 p/pá-
gina. Pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminha-
dos exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Pregoeiro

(SIDEC - 10/09/2009) 080001-00001-2009NE000042

S E C R E TA R I A

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processos TST nºs 503.215/2009-5 e 504.288/2009-4. CONTRATAN-
TE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: CONBRÁS En-
genharia Ltda. ESPÉCIE: nono termo aditivo ao contrato CP-
003/2006 - prestação de serviços de conservação predial, operação,
manutenção, gerenciamento e supervisão da manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos e instalações do TST. VIGÊNCIA: pror-
rogada por 12 meses, a contar de 24/10/2009 até 23/10/2010, nos
termos do art. 57, inc. II, da Lei n.º. 8.666/93. DA ALTERAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: fica a contratada obrigada a
ressarcir os custos com confecção de crachás de identificação de seus
empregados, consoante inclusão do inciso VI na subcláusula dezes-
seis da cláusula onze do contrato original. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de
despesa 3.3.90.37, nota de empenho 2009NE001132, de 2/9/2009.
ASSINATURA: 10/9/2009. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Car-
valho, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Si-
mone Wainer Licht, procuradora.

Processo 504.288/2009-4. CONTRATANTE: Tribunal Superior do
Trabalho. CONTRATADA: Nova Planalto Serviços Gerais Ltda. -
ME. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato PE-114/2008 -
prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário. DA AL-
TERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: fica a contratada
obrigada a ressarcir os custos com confecção de crachás de iden-
tificação de seus empregados, consoante inclusão do inciso XIV na
cláusula onze do contrato original. Pelo Contratante: Gustavo Caribé
de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contra-
tada: Carlos de Souza Miranda, Sócio.

Processo 504.288/2009-4. CONTRATANTE: Tribunal Superior do
Trabalho. CONTRATADA: BRASFORT Empresa de Segurança Ltda.
ESPÉCIE: nono termo aditivo ao contrato PE-051/2006 - prestação de
serviços de vigilância armada e desarmada. DA ALTERAÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: fica a contratada obrigada a res-
sarcir os custos com confecção de crachás de identificação de seus
empregados, consoante inclusão do inciso XI na cláusula onze do
contrato original. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Di-
retor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Robério Ban-
deira de Negreiros, Sócio-Gerente.

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futuras confecções de impressos gráficos, conforme descrito no qua-
dro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 66/2009. A ata de
registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no
endereço eletrônico http://www.tst.jus.br.

Especificações Un Quant Preço unitá-
rio registra-

do (R$)
Bloco em papel offset branco, 90g/m²,
formato 14,5x20,0cm, 15x1, contendo
20 unidades cada embalagem.

BL 10.000 0,32

Bloco em papel offset branco, 90g/m²,
formato 14,5x20,0cm, 30x1, contendo
20 unidades cada embalagem.

BL 10.000 0,75

Bloco em papel Couché matte,
90g/m², com 25 folhas no formato
17,5x47cm, contendo 20 unidades ca-
da embalagem.

BL 1.000 1,90

Bloco em papel offset branco, 75g/m²,
formato 17,0x20,5cm, 50x1, contendo
20 unidades cada embalagem.

BL 50.000 0,70

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 16,0x21,5cm, 50x1,
contendo 20 unidades cada embala-
gem.

BL 3.000 1,00

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 21,0x16,0cm, bloco
50x1, contendo 20 unidades cada
embalagem.

BL 500 1,00

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 11,0x16,0cm, bloco
50x1, contendo 20 unidades cada
embalagem.

BL 3.000 0,70

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 21,0x29,7cm, 50x1,
contendo 20 unidades cada embala-
gem.

BL 200 3,50

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 8,5x13,0cm, 50x1,
contendo 20 unidades cada embala-
gem.

BL 2.000 0,60

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 15,0x21,0cm, 50x1,
contendo 20 unidades cada embala-
gem.

BL 1.000 1,15

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 9,5x8,0cm, 50x1,
contendo 20 unidades cada embala-
gem.

BL 2.000 0,80

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 19,5x13,5cm, 50x1,
contendo 20 unidades cada embala-
gem.

BL 100 1,88

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 15,7x21,5cm, 50x1,
contendo 20 unidades cada embala-
gem.

BL 5.000 0,80

Bloco em papel offset branco,
75g/m², formato 17,0x20,0cm, 50x1,
contendo 20 unidades cada embala-
gem.

BL 10.000 0,70
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Formulário em papel offset branco,
75g/m², impressão 1/0, formato
210,0x297,0cm, contendo 500 folhas
cada embalagem.

RM 300 18,50

Formulário em papel offset branco,
75g/m², impressão 1/1, formato
210,0x297,0cm, contendo 500 folhas
cada embalagem.

RM 300 18,50

Capa em papel offset branco,
90g/m², formato 33,0x43,5cm aberta,
formato fechado: 21,7x33,0cm, con-
tendo 500 folhas cada embalagem

RM 600 18,00

Capa em cartolina branca elevada al-
vura, 180g/m2, formato
23,0X34,0cm, impressão 1/0, conten-
do 500 folhas cada embalagem.

RM 500 19,00

Capa em cartolina branca elevada al-
vura, 180g/m2, formato 24,5x34,0cm,
contendo 500 folhas cada embala-
gem..

UN 3.000 0,60

Cartão em papel Couché matte,
150g/m2, impressão 4/0 cores, forma-
to 5,0x7,0cm, contendo 100 unidades
cada embalagem.

UN 30.000 0,04

Cartão em cartolina branca, 180g/m2,
impressão 4/0 cores, formato
16,0x10,0cm, contendo 25 folhas ca-
da embalagem.

FL 15.000 0,12

Cartão em cartolina branca, 180g/m2,
impressão 4/0 cores, formato 10,5,0x
8,0 cm, contendo 100 unidades cada
embalagem.

UN 30.000 0,10

Cartão em papel off-set branco, 180
g/m2, impressão 1/1 na cor preta,
formato 13,1 x 8,2 cm, contendo
100 unidades cada embalagem

CT 120 16,00

Pasta em papel cartão supremo, 300
g/m2, 34,0 x 46,5 cm aberta, dobra-
das ao meio de modo que o formato
fechado seja 23,2 x 34,0 cm, cinta-
dos de 50 em 50 unidades.

UN 10.000 0,68

WCR Gráfica, Editora e Comércio de Papéis Ltda.

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 multifuncional a jato de tinta, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
084/2009. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se dis-
ponível na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Unid. Quant. Preço Un.
Registrado

1 Multifuncional a jato de
tinta, colorida, marca HP
Photosmart C4480, fabri-
cante HP

un 30 R$ 314,00

Power Tec Tecnologia em Informática Ltda. - ME

Brasília-DF, 10 de setembro de 2009.
JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES

Coordenadora de Licitações e Contratos




