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

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 públicos os preços registrados
para futuras confecções de impressos gráficos, conforme descrito no
quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 098/2009. As atas
de registro de preços PE-098/2009-A, B, C e D, na íntegra, en-
contram-se disponíveis na Internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. t s t . j u s . b r.

Item Objeto Registrado Unid. Quant Preço
Un. Re-
gistrado

(R$)
10 Folhas em papel offset bran-

co elevada alvura, 150g/m2,
impressão em relevo seco,
formato 21,6x33,0cm.

cento 400 8,97

11 Cartão em papel offset bran-
co elevada alvura, 180g/m2,
impressão em relevo seco,
formato 15,5x11cm.

cento 300 5,49

12 Envelopes em papel offset
branco, 90g/m2, impressão
em relevo seco, formato
16,2x11,4cm fechado.

cento 150 8,69

WJ GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA. - ME
1 Folder em papel Couché

matte, 150g/m2, impressão
4/4 cores, formato
29,0x41,0cm aberto.

unid. 10.000 0,33

2 Folder em papel Couché
matte, 150g/m2, impressão
4/4 cores, formato
21,0x29,7cm aberto.

unid. 5.000 0,35

3 Folder em papel offset bran-
co, 90g/m2, impressão 4/4
cores, formato 21,0x29,7cm
aberto.

unid. 5.000 0,12

MILTON DE SOUSA ASSUNCÃO
18 Envelopes em papel offset

branco, 90g/m2, impressão
4/0 cores, formato
16,2x11,4cm fechado

cento 100 10,50

19 Envelopes em papel offset
branco, 90g/m2, impressão
4/0 cores, formato
22,9x11,4cm fechado

cento 100 15,00

20 Envelopes tipo saco em papel
offset branco, 90g/m2, im-
pressão 4/0 cores, formato
28x20cm fechado

cento 100 22,00

21 Envelopes tipo saco em papel
offset branco, 90g/m2, im-
pressão 4/0 cores, formato
33,8x24,2cm fechado.

cento 100 32,00

22 Envelopes para circulação in-
terna, tipo saco, em papel
Kraft natural, 90g/m2, im-
pressão 1/1 na cor preta, for-
mato 36x26cm fechado.

unid. 3.000 0,70

23 Envelopes tipo saco em papel
Kraft ouro, 90 g/m², medindo
36x26cm fechado, impressão
4/0 cores

cento 100 45,00

24 Envelopes tipo saco em papel
Kraft ouro, 90 g/m², medindo
26x36cm fechado, impressão
1/0 na cor preta

cento 1.000 25,00

25 Envelopes tipo saco em papel
offset branco, 140 g/m², me-
dindo 41x31cm fechado, im-
pressão 1/0 na cor preta

unid. 1.000 1,13

26 Envelopes confeccionados
em papel offset branco,
120g/m2, com 8,8cm de lar-
gura fechado

cento 100 18,00

27 Envelope tipo fronha,
0,06mm, em polietileno de
baixa densidade, medindo
27,5x19,5cm, com abertura a
5 cm da margem.

cento 50 56,00

28 Envelope sanfonado em pa-
pel Kraft natural, 110 g/m²,
formato 41x31cm fechado

unid. 320 3,20

COMERCIAL TERRA LTDA.
4 Livro com miolo em papel

offset 90g/m2, com 100 fo-
lhas, impressão 1/1 na cor
preta, formato 22,5x15,0cm

unid. 200 14,50

5 Livro com miolo em papel
offset 90g/m2, com 100 fo-
lhas, impressão 1/1 na cor
preta, formato 22,5x31,5cm

unid. 300 14,50

6 Livro com miolo em papel
offset 90g/m2, com 400 pá-
ginas numeradas, impressão
1/1 na cor preta, formato
22,5x31,5cm

unid. 20 37,50

7 Formulário em papel offset
branco, 90g/m2, impressão
1/0 na cor preta, formato
16,0x20,0cm

resma 100 10,98

8 Bloco em papel offset bran-
co, 90 g/m², impressão 1/0 na
cor preta, formato
19,0x8,0cm, 100x1

unid. 5.000 0,93

9 Bloco em papel offset bran-
co, 90 g/m², impressão 1/0 na
cor preta, formato 19,0x14,0
cm, 100x1

unid. 500 1,54

13 Cartão em papel offset bran-
co, 180 g/m², impressão 1/1
na cor preta, formato
13,1x8,2cm

cento 100 3,36

14 Cartão em papel offset bran-
co, 180g/m2, impressão 1/0
na cor preta, formato
1 5 , 5 x 11 c m

cento 300 2,37

15 Envelopes em papel offset
branco, 90g/m2, impressão
1/0 na cor preta, formato
16,2x11,4cm fechado

cento 150 5,55

16 Envelopes em papel offset
branco, 90g/m2, impressão
1/0 na cor preta, formato
22,9x11,4cm fechado

cento 300 6,86

17 Envelopes tipo saco em papel
offset branco, 90g/m2, im-
pressão 1/0 na cor preta, for-
mato 28x20cm fechado

cento 200 12,70

PALMAS EDITORA GRAFICA 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 mídias CD-R/CD-RW e estojos para acon-
dicionamento de DVD, conforme descrito no quadro abaixo, resultado
do Pregão Eletrônico n.º 092/2009. A ata de registro de preços PE-
092/2009-A, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no en-
dereço eletrônico http://www.tst.jus.br.

Item Objeto Registrado Unid. Quant Preço
Un. Re-

g i s t r.
(R$)

1 Mídia CD-R com memória
de 700 MB, gravável, SL 80,
modelo R200, velocidade a
partir de 4X, com capa acrí-
lica.

Un 4.000 1,29

7 Estojo para DVD, material
plástico, medindo 19 cm x

13,5 cm x 1,0 cm , tipo
simples, cor preta, com
compartimento externo.

Un 1.000 0,70

Futura Comércio e Indústria de Artigos Escolares, Escritório e In-
formática Ltda.-EPP

Brasília-DF, 5 de novembro de 2009.
JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
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